
 
 
 

  ДЕЛ 1 - ЛЕГИСЛАТИВА 
 

Биро за јавни набавки 
 
 

1. Која од наведените работи е во надлежност на Бирото за јавни набавки? 
a)  Одлучување по барањата за продолжување на постапката. 
б)  Следење и анализирање на спроведувањето на законот и другите прописи за јавни набавки, како и  
      функционирањето на системот на јавните набавки и иницирање на промени за подобрување на истиот. 
в)  Вршење ревизија на користењето и трошењето на средствата за јавни набавки. 
г)  Следење и анализирање на состојбите на пазарот и иницирање на промени за развој на слободна и  
     ефикасна конкуренција. 

 
2. Каков е правниот статус на Бирото за јавни набавки? 

а)  Oрган во состав на Министерството за финансии без својство на правно лице. 
б)  Државен орган кој е самостоен во својата работа. 
в)  Орган во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице. 
г)  Самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања. 

 
3. Кој го именува и разрешува директорот на Бирото за јавни набавки? 

а)  Министерот за финансии. 
б) Владата на Република Македонија по пат на јавен оглас. 
в) Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за финансии. 
г) Собранието на Република Македонија, на предлог на Владата. 

 
4. Што од наведеното е во надлежност на Бирото за јавни набавки? 

а)  Да дава мислења во врска со одредбите и примената на овој закон и ги прави достапни до јавноста на 
неговата веб-страница.  
б)  Да презакажува електронска аукција по барање на договорниот орган. 
в)  Да решава по жалби во постапките за јавни набавки пропишани со овој закон.. 
г)  Да го мониторира рационалното и ефикасно искористување на средствата во постапките за доделување  
     договори за јавна набавка. 

 
5. Која од наведените работи е во надлежност на Бирото за јавни набавки? 

а)  Утврдување правила и мерки за заштита на конкуренцијата и мерки за воспоставување на ефективна   
     конкуренција. 
б)  Давање оценка за користење на средствата од аспект на постигнатата економичност, ефикасност и  
      ефективност. 
в) За констатираните неправилности од добиените известувања веднаш ги информира договорните  
     органи, а по потреба и надлежните органи. 
г)  Донесување државна програма за превенција и репресија на корупцијата. 

 
6. Која од наведените работи е во надлежност на Бирото за јавни набавки? 

а)  Организирање и вршење обука за едукација на службеници и на други стручни лица во врска со јавните  
      набавки  
б)  Да го мониторира рационалното и ефикасно искористување на средствата во постапките за доделување  
     договори за јавна набавка 
в)  Пропишување на начинот на полагање на испитот за стекнување на звањето овластен државен ревизор  
г)  Организирање и вршење обука за едукација на службеници во врска со државната програма за  
     превенција и репресија на корупцијата. 
 
 
 
 



 
Видови договори за јавни набавки  
 

1. Една од наведениве реченици е точна. Која? 
a)  Предметот на договор за јавна набавка може да се оформи во повеќе посебни истоветни делови, а кај  
      набавката на интелектуални услуги за осмислување, дизајнирање и изработка на идејни и други    
      креативни решенија може за секој дел да се склучи посебен договор. 
б)  Предметот на договор за јавна набавка може да се оформи во повеќе посебни истоветни делови, а кај  
      набавката на интелектуални услуги за осмислување, дизајнирање и изработка на идејни и други  
      креативни решенија може да се склучат договори со повеќе понудувачи. 
в) Предметот на договор за јавна набавка може да се оформи во повеќе посебни делови, врз основа на    

објективни критериуми според вид, својства, намена, место или време на извршување, при што го 
утврдува предметот и големината на поединечните делови, земајќи ја предвид можноста за пристап на 
малите и средни претпријатија во постапката за јавна набавка. 

г)  Договорниот орган не може да го ограничи бројот на деловите што може да се доделат на еден понудувач, 
и истото задолжително го наведува во огласот за јавна набавка, во поканата за потврдување на интересот 
или во поканата за поднесување понуди. 

 
2. Доколку предметот на набавка е составен од повеќе ставки во рамки на еден дел, како договорниот орган 

не смее да го оформи делот? 
а) На начин кој ќе ја ограничи транспарентноста во процесот на доделување на договорот. 
б) На начин кој ќе ја ограничи конкуренцијата на само еден економски оператор. 
в) На начин кој ќе оневозможи рационално и ефикасно искористување на средствата во постапката на  
    доделување на договорот. 
г) На начин кој ќе оневозможи еднаков третман на економските оператори во постапката на доделување  
    на договорот. 
 

3. Ако понудувачот поднесе понуда за два или повеќе делови, на кој начин ќе ја поднесе финансиската 
понуда? 
а) Доколку предметот на набавка е поделен во делови, цената на понудата се изразува посебно за оној дел 

за кој се поднесува понудата согласно со тендерската документација. 
б) На начин предвиден во тендерската документација. 
в) На начин што ќе овозможи да се утврди вкупната цена на понудата. 
г) На ниту еден од погоре наведените. 
 

4. Што од наведеново претставува предмет на договорот за јавна набавка на стоки? 
а) Набавка на една или повеќе стоки, преку купување веднаш.  
б) Набавка на една или повеќе стоки, преку купување со одложено плаќање. 
в) Набавка на една или повеќе стоки, преку изнајмување со или без опција за купување на стоката. 
г) Сè горенаведено.  

 
5. Каков договор е договорот за јавна набавка чијшто основен предмет е набавка на стоки, а кој може да 

вклучува и услуги за нивно поставување и вградување?  
а) Договор за јавна набавка на стоки. 
б) Договор за јавна набавка на услуги. 
в) Комбиниран договор. 
г) Овој договор не претставува договор за јавна набавка. 

 
6. Што од наведеново претставува предмет на договорот за јавна набавка на работи? 

а) Изведување или проектирање и изведување работи поврзани со една или повеќе градежни активности. 
б) Изведување градба или проектирање и изведување градба.  
в) Реализација на градба со какви било средства, според барањата на договорниот орган, кој има одлучувачко 
влијание на видот или дизајнот на градбата. 
г) Сè претходно наведено. 

 
7. Видовите градежни активности кои се предмет на договорот за јавна набавка на работи, кој ги пропишува? 

а) Министерството за транспорт и врски. 
б) Министерот за финансии  
в) Владата на Република Македонија. 
г) Бирото за јавни набавки. 

 
8. Доколку предметот на договорот за јавна набавка вклучува набавка на стоки и услуги во кој од наведениве 

случаи, договорот ќе се смета за договор за јавна набавка на услуги? 
а) Во случај на комбинирани договори за јавни набавки кои делумно се состојат од услуги а делумно од стоки, 



главниот предмет на набавка се определува во зависност од тоа која од проценетите вредности на стоките 
или услугите преовладува. 
б) Доколку проценетата вредност на услугите е иста со проценетата вредност на стоките.  
в) Доколку проценетата вредност на услугите е помала од проценетата вредност на стоките но не повеќе  
    од 3%. 
г) Доколку проценетата вредност на услугите е поголема од проценетата вредност на стоките за повеќе од  
    5%. 

9.„Помошни набавни активности “се активности за поддршка на договорниот орган при вршење на неговите 

набавки, особено во: 

a)техничка спецификација која на договорниот орган му овозможува доделување договори за јавна набавка или 

рамковни спогодби за стоки, услуги или работи; 

б)техничка инфраструктура која на договорниот орган му овозможува доделување договори за јавна набавка или 

рамковни спогодби за стоки, услуги или работи; 

в)целосно осмислување или спроведување на постапките за јавни набавки; 

г)спроведување или осмислување на постапка за јавна набавка во име и за сметка на договорниот орган. 

 

 

10.Со начелото на сразмерност се гарантира дека: 

а)Постапката за јавна набавка се спроведува сразмерно на предметот на набавка, особено во однос на изборот на 

понудувачот, цената, барањата на договорниот орган, кои мора да се логички поврзани со предметот на набавка; 

б)Постапката за јавна набавка се спроведува сразмерно на предметот на набавка, особено во однос на изборот, 

дефинирањето и примената на условите, барањата и критериумите, кои мора да се логички поврзани со 

предметот на набавка; 

в)Постапката за јавна набавка се спроведува сразмерно на предметот на набавка, особено во однос на 

ефикасноста и ефективноста при користењето на стоката или услугата; 

г)Постапката за јавна набавка се спроведува сразмерно на предметот на набавка, особено во однос на животниот 

век на трошење на стоката и/или услугата. 

 

11.Одредбите на овој закон не се применуваат за вршење јавни набавки за потребите на дипломатско–конзуларните 

претставништва на Република Македонија во странство со проценета вредност: 

а)до 70.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги, односно до 130.000 евра во денарска 

противвредност за работи; 

б)до 10.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги, односно до 50.000 евра во денарска 

противвредност за работи; 

в)до 40.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги, односно до 100.000 евра во денарска 

противвредност за работи; 

г)до 20.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги, односно до 50.000 евра во денарска 

противвредност за работи. 

 

12.Одредбите на овој закон не се применуваат на склучување договори исклучиво помеѓу два или повеќе договорни 

органи на овој закон доколку: 

а)тие договорни органи остваруваат на пазарот помалку од 20% од дејностите на кои се однесува соработката; 

б)тие договорни органи остваруваат на пазарот помалку од 30% од дејностите на кои се однесува соработката; 

в)тие договорни органи остваруваат на пазарот помалку од 10% од дејностите на кои се однесува соработката; 

г)тие договорни органи остваруваат на пазарот помалку од 40% од дејностите на кои се однесува соработката. 

 

13.Поврзано друштво претставува друштво: 

а)врз кое договорниот орган има, само директно доминантно влијание; 

б)кое може да врши доминантно влијание врз договорниот орган; 

в)кое не може да врши доминантно влијание врз договорниот орган; 

г)врз кое договорниот орган има, само индиректно доминантно влијание. 

 

14.Доминантно влијание постои кога едниот субјект директно или индиректно: 

а)е сопственик на поголемиот дел од капиталот во другиот субјект; 

б)не го контролира мнозинскиот број гласови врз основа на акциите или уделите издадени од страна на другиот 

субјект; 

в)може да назначи помалку од половина членови во органите на управување или во надзорниот одбор; 

г)е ко-сопственик на поголемиот дел од капиталот во другиот субјект. 



15.Колкав е процентот на најмалку вработени лица кај ЕО во случај кога договорниот орган го резервира правото на 
учество во постапка за јавна набавка на економски оператори чија основна цел е општествена и професионална 
интеграција на лицата со попреченост или на лицата од социјално ранливите групи и кои ја реинвестираат добивката 
за таа цел согласно закон: 

а)најмалку 10%; 
б)најмалку 20%; 
в)најмалку 30%; 
г)најмалку 40%. 

 
16.Економскиот оператор смее да ги означи за деловна тајна или за класифицирана информација: 

а)трошоците на животниот век; 
б)цената на понудата; 
в)количините; 
г)класифицирани информации. 

 
17.Начинот на користење на ЕСЈН го пропишува: 

а)Владата на РСМ; 
б)Министерот за финансии; 
в)Директорот на Бирото за јавни набавки; 
г)Собранието на РСМ. 

 
18.Одлуката за тоа дали дејноста е директно изложена на конкуренција се носи врз основа на одредбите од прописите 
за заштита на конкуренцијата, а особено на: 

а)карактеристики на стоките или услугите; 
б)постоење алтернативни стоки или услуги кои се заменливи; 
в)фактичко или потенцијално присуство на повеќе од еден добавувач; 
г)сите наведени. 

 
19.Во поштенски пратки не спаѓаат: 

а)пратки за слепи лица; 
б)каталози; 
в)пакети кои содржат стока со или без означена вредност; 
г)мостри. 

 
20.Снабдувањето на јавната мрежа со гас или топлинска енергија е насочено само кон економско искористување на 

таквото производство и не надминува повеќе колку проценти од прометот на договорниот орган, земајќи го предвид 

просекот за претходните три години, вклучувајќи ја и тековната: 

а)повеќе од 20%; 

б)повеќе од 5%; 

в)повеќе од 30%; 

г)повеќе од 3 %. 

 

21.Начелото на транспарентност се обезбедува со: 

а)објавување на планот за јавни набавки; 

б)објавување на огласите и известувањата; 

в)објавување на договорите за јавна набавка; 

г)сите наведени. 



 
22.Со кој од наведените услови се почитува начелото на сразмерност: 

а)Сразмерно објавување на потребната техничка спецификација; 
б)Сразмерност при дефинирање на барањата и критериумите; 
в)Сразмерно почитување на планот за јавни набавки; 
г)Сразмерно објавување на договорите за јавна набавка. 

 
23.Економски оператор кој бара да учествува или е поканет да учествува во ограничена постапка, конкурентна 
постапка со преговарање, постапка со преговарање со објавување оглас, постапка со преговарање без објавување 
оглас, конкурентен дијалог или во партнерство за иновации е: 

а)Кандидат; 
б)Понудувач; 
в)Подизведувач; 
г)Изведувач; 

 
 

24.Секој документ, уверение или потврда што потврдува дека стоките, услугите, градежните работи, процесите или 
постапките ги исполнуваат утврдените барања e: 

а)Сертификат; 

б)Лиценца; 

в)Ознака; 

г)Иновација. 

 

 

25 . Во каква форма одговорното лице и другите раководни лица кај договорниот орган се должни да ги даваат сите 

наредби и упатства на лицата за јавни набавки? 

а) Во писмена форма или со користење на електронска пошта; 

б) Усно; 

в) Телефонски; 

г) На сите наведени начини. 

 

26. Дали лицето за јавни набавки може да ја одбие наредбата или упатството за извршување од одговорното лице 

или другите раководни лица? 

а) Не може. 

б) Може, но само во случај на постоење на судир на интереси. 

в) Може, во писмена форма, доколку наредбата или упатството е спротивно на ЗЈН. 

г) Може, поради лични причини. 

 

27. Доколку лицето за јавни набавки одбие да ја изврши наредбата или упатството од одговорното лице или други 

раководни лица, за кој период не може да му биде прекинат работниот однос или да биде префрлено на друго 

работно место? 

а) Во период од два месеци. 

б) Во период од шест месеци. 

в) Во период од дванаесет месеци. 

г) Во период од две години. 

 

28. Лицето за јавни набавки или кое било друго лице ангажирано кај договорниот орган, како и секое 

заинтересирано лице кое има информации за сторена корупција, кого известува за информациите кои ги има? 

а) Министерството за внатрешни работи. 

б) Државната комисија за жалби по јавни набавки. 

в) Јавното обвинителство или Државната комисија за спречување на корупцијата. 

г) Бирото за јавни набавки. 

 

29. Во кој рок, лицето кое учествувало во постапки за јавни набавки, каде што вкупната вредност на договорите 

доделени на одреден носител на набавка во последната година пред престанок на функцијата или на работниот 

однос е поголема од 5% од вкупната вредност на сите договори кои договорниот орган ги склучил во тој период, 



или со него поврзани лица не смее посредно или непосредно да прима паричен надоместок или да оствари каква 

било друга корист од носителот на набавка или со него поврзани субјекти? 

а) Две години од престанокот на функцијата или на работниот однос кај договорниот орган. 

б) Една година од престанокот на функцијата или на работниот однос кај договорниот орган. 

в) Шест месеци од престанокот на функцијата или на работниот однос кај договорниот орган. 

г) Три години од престанокот на функцијата или на работниот однос кај договорниот орган. 

 

30.  Лицето кое учествувало во постапки за јавни набавки, каде што вкупната вредност на договорите доделени на 

одреден носител на набавка во последната година пред престанок на функцијата или на работниот однос е 

поголема од 5% од вкупната вредност на сите договори кои договорниот орган ги склучил во тој период, или со 

него поврзани лица не смее во рок од две години од престанокот на функцијата или на работниот однос кај 

договорниот орган: 

а) да заснова работен однос, да склучи договор на дело или на кој било друг начин да биде ангажирано кај тој 

носител на набавка или кај субјекти поврзани со носителот на набавка 

б) посредно или непосредно да прима паричен надоместок или да оствари каква било друга корист од носителот 
на набавка или со него поврзани субјекти 
в) да стекне удел или акции кај носителот на набавка или кај субјект поврзан со носителот на набавка. 
г) Сите горенаведени. 

 

31. За спречување судир на интересите во постапките за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од кој 

закон? 

а) Законот за јавните набавки. 

б) Законот за облигациони односи. 

в) Законот за спречување на судир на интереси. 

г) Ниту еден од наведените. 

 

32. Доколку договорниот орган предвидува можност за доделување одредени награди или надоместоци за 

економските оператори дали истите ги вклучува во проценетата вредност на договорот за јавна набавка? 

а) Не, наградите и надоместоците преставуваат исклучок и истите не се вклучуваат во проценетата вредност на 

договорот за јавна набавка. 

б) Во проценетата вредност се вклучуваат само наградите, додека надоместоците претставуваат исклучок. 

в) Во проценетата вредност се вклучуваат само надоместоците, додека наградите претставуваат исклучок. 

г) Да, наградите и надоместоците се вклучуваат во проценетата вредност на договорот за јавна набавка. 

 

 

33. На кој начин договорниот орган ја прави достапна тендерската документација на секој заинтересиран 

економски оператор? 

а) Исклучиво со користење на електронски средства. 

б) Ја прави достапна во хартиена форма или на магнетен медиум. 

в) Со користење на електронски средства, но во случај ЕСЈН да не го поддржува видот на форматот во кој е 

изработена тендерската документација или нејзин дел, истата ја прави достапна во хартиена форма или на 

магнетен медиум. 

г) Со користење на електронски средства, но само во случај на објавување оглас за доделување договор за јавно 

приватно партнерство. 

 

34 . Која од наведените е надлежност на Бирото за јавни набавки? 

а) Го следи и анализира спроведувањето на овој законот и другите прописи за јавни набавки, функционирањето на 

системот на јавните набавки и иницира промени за подобрување на системот на јавните набавки. 

б) Врши управна контрола согласно со условите од ЗЈН. 

в) Презема корективни дејствија во случај на техничка грешка на ЕСЈН, пад или недостапност на ЕСЈН и по одлука на 

Државната комисија за жалби по јавни набавки. 

г) Сите горенаведени. 

 

35. Кога најрано може да започне електронската аукција? 

а) 5 дена од датумот на кој се испратени поканите за учество на електронската аукција. 

б) 3 дена од датумот на кој се испратени поканите за учество на електронската аукција. 

в) 2 дена од датумот на кој се испратени поканите за учество на електронската аукција. 

г) 7 дена од датумот на кој се испратени поканите за учество на електронската аукција. 

 



36. На кој начин договорниот орган може да набави стоки, услуги или работи врз основа на договор склучен од 

централно тело за набавки? 

а) Со користење динамичен систем за набавки. 

б) Со користење квалификациски систем управуван од страна на централното тело за набавки. 

в) Врз основа на рамковна спогодба склучена од страна на централно тело за набавки. 

г) На сите наведени начини. 

 

37. Во кој рок договорниот орган го доставува за објавување огласот што има обврска да го објави во Службеното 

гласило на ЕУ? 

а) Пет работни дена од денот на објавување на огласот во ЕСЈН 

б) Три работни дена од денот на објавување на огласот во ЕСЈН. 

в) Пет дена од денот на објавување на огласот во ЕСЈН. 

г) Три дена од денот на објавување на огласот во ЕСЈН. 

 

38. Кога се смета за започната постапката за доделување на договор за јавна набавка? 

а) Со објавување на огласот на ЕСЈН. 

б) Со донесување на одлуката за јавна набавка. 

в) Со објавување на огласот на веб страната на договорниот орган. 

г) Со доставување на покана за поднесување на понуда кај динамичниот систем на набавка. 

 

 
 
 

Видови постапки за доделување на договори за јавни набавки  
 
 
 
Конкурентна постапка со преговарање, партнерство за иновации 
 

1. Колкав е минималниот временски рок за поднесување на пријавите за учество кај конкурентната постапка со 

преговарање? 

а) 10 дена од денот на објавување на огласот за јавна набавка 

б) 5 дена од денот на објавување на огласот за јавна набавка 

в) 15 дена од денот на објавување на огласот за јавна набавка 

г) 30 дена од денот на објавување на огласот за јавна набавка 

 

2. Кој може да поднесе првична понуда кај конкурентната постапка со преговарање? 

а) Само оние кандидатите кои ќе ги покани договорниот орган по оценувањето на нивната способност. 

б) Секој заинтересиран економски оператор. 

в) Само понудувачите кои ги исполнуваат условите од тендерската документација. 

г) Секој кандидат кој поднел пријава за учество. 

 

3. Кога спроведува партнерство за иновации, што утврдува договорниот орган? 

а) Причините и потребата од иновативни стоки, услуги или работи. 

б) Минималните барања во поглед на предметот на набавка. 

в) Минималните услови за утврдување способност. 

г) Сите горенаведени. 

 

4. Во постапката за партнерство за иновации, за кои услови договорниот орган не може да преговара со 

понудувачите? 

а) За почетната и сите наредни понуди, како и за конечната понуда. 

б) За минималните услови и критериумот за избор на најповолна понуда. 

в) За почетната и сите наредни понуди, со исклучок на  конечната понуда. 

г) За одредбите од договорот. 

 

5. При вршење јавни набавки преку динамичен систем за набавки, договорниот орган ги применува правилата на 

која постапка? 

а) Поедноставена отворена постапка. 

б) Постапка со преговарање со објавување на оглас. 

в) Постапка со преговарање без објавување на оглас. 



г) Ограничена постапка. 

 

6. Во кој рок, договорниот орган го известува економскиот оператор дали му е дозволен пристап до динамичниот 

систем за набавки? 

а) Три дена од испраќање на поканата за поднесување на понудите. 

б) Три работни дена од донесување на одлуката. 

в) Три дена од донесување на одлуката. 

г) Три работни дена од испраќањето на поканата за поднесување на понудите. 

 

7. Доколку се користи периодично индикативно известување како замена за оглас, кај динамичниот систем на 

набавки, договорниот орган го доделува договорот за јавна набавка на најповолниот понудувач во согласност 

со: 

а) критериумите за избор на најповолна понуда утврдени во огласот за воспоставување на динамичниот систем за 

набавки 

б) критериумите за избор на најповолна понуда утврдени во поканата за поднесување понуди 

в) критериумите за избор на најповолна понуда утврдени во поканата за потврдување на интересот 

г) критериумите за избор на најповолна понуда утврдени во тендерската документација 

 

8. Кај која од следните постапки не може да се користи електронска аукција? 

а) Партнерство за иновации. 

б) Ограничена постапка. 

в) Поедноставена отворена постапка. 

г) Динамичен систем за набавки. 

 
 
Отворена постапка 

 
1. Колку изнесува крајниот рок за поднесување на понудите кај отворената постапка? 

а) Не смее да биде покус од 30 дена од денот на објавувањето на ЕСЈН. 
б) Не смее да биде покус од 36 дена од денот на објавувањето на ЕСЈН. 
в) Не смее да биде покус од 20 дена од денот на објавувањето на ЕСЈН. 
г) Не смее да биде покус од 40 дена од денот на објавувањето на ЕСЈН. 

 
2. Во кој од наведениве случаи, кога спроведува отворена постапка за доделување на договор за јавна 

набавка договорниот орган може да го намали крајниот рок за поднесување на понудите најмногу до 20 
дена? 
а) Ако ја објави целокупната тендерска документација со користење на електронски средства. 
б) Доколку договорниот орган објавил претходно индикативно известување . 
в) Само во случај кога во огласот за доделување на договорот за јавна набавка ја навел интернет адресата 
на  
     која е достапна тендерската документација. 
г) Доколку договорниот орган објавил претходно информативно известување, a кај јавните набавки од 
секторските дејности периодично индикативно известување кое не се користи како замена за оглас за јавна 
набавка. 
 

 
Ограничена постапка 
 
3. Во првата фаза од ограничената постапка, што од наведеново врши договорниот орган?  

а) Ги евалуира понудите кои се поднесени од избраните кандидати, врз основа на критериумите за  
    доделување на договорот. 
б) Води дијалог со избраните кандидати, за да идентификува решение што одговара на неговите потреби. 
в) Врши избор на квалификувани кандидати врз основа на критериумите за утврдување на способност кои 
се наведени во тендерската документација.  
г) Сè претходно наведено. 

 
4. Во втора фаза од ограничената постапка, што од наведеново врши договорниот орган?  

а) Ги евалуира понудите кои се поднесени од квалификуваните кандидати, врз основа на критериумите за 
доделување на договорот.                 
б) Води дијалог со избраните кандидати, за да идентификува решение што одговара на неговите потреби. 
в) Води преговори со секој избран кандидат посебно, со цел утврдување на сите технички, финансиски и  
     правни аспекти на договорот. 



г) Сè погоре наведено. 
 
5. Колку изнесува минималниот временски рок за поднесување на пријави за учество кај ограничената 

постапка за јавните набавки од класичниот јавен сектор? 
а) 27дена од датумот кога е објавен огласот за јавна набавка. 
б) 30 дена од датумот кога е објавен огласот за јавна набавка. 
в) 25 дена од датумот кога е објавен огласот за јавна набавка. 
г) 23 дена од датумот кога е објавен огласот за јавна набавка. 

 
6. Колку по правило изнесува временскиот рок за поднесување на пријави за учество кај ограничената 

постапка за јавните набавки од секторските дејности?  
а) По правило нема да е пократок од 27 дена. 
б) По правило нема да е пократок од 25дена. 
в) По правило нема да е пократок од 30 дена. 
г) По правило нема да е пократок од 23 дена.  
 

7. Колку изнесува временскиот рок за поднесување на пријави за учество кај ограничената постапка за 
јавните набавки од секторските дејности доколку се користи периодично индикативно известување како 
замена за оглас за јавна набавка?  
а) Рокот по правило нема да е пократок од 30 дена од денот на испраќање на поканата за потврдување на 
интересот за учество, но во ниту еден случај не смее да е пократок од 15 дена. 
б) Рокот по правило нема да е пократок од 35 дена од денот на испраќање на покана за потврдување на 
интересот.  
в) Не смее да е пократок од 20 дена од денот на испраќање на покана за изразување на интерес. 
г) не смее да е пократок од 25 дена од денот на објава на огласот. 

 
8. Во првата фаза од ограничената постапка, кој од наведените може да поднесе пријава за учество? 

а) Само избраните кандидати. 
б) Секој заинтересиран економски оператор. 
в) Само група на економски оператори. 
г) Само кандидатите кои ќе бидат поканети. 
 

9. Во втората фаза од ограничената постапка, кој од наведените може да поднесе понуда? 
а) Само избраните кандидати. 
б) Секој заинтересиран економски оператор. 
в) Само група на економски оператори. 
г) Сите кандидати кои поднеле пријава за учество. 

 
10. Колку треба да изнесува минималниот број на кандидати што договорниот орган има намера да ги 

избере во ограничена постапка? 
а) Не смее да биде помал од пет. 
б) Не смее да биде помал од три. 
в) Не смее да биде помал од два. 
г) Не смее да биде помал од седум. 
 

11. При  спроведување на ограничена постапка за доделување на договор за јавна набавка, ако бројот на 
кандидати кои ги исполнуваат критериумите за утврдување на способност е помал од минималниот број 
наведен во огласот, како ќе постапи договорниот орган? 
а) Задолжително ја поништува постапката. 
б) Ќе ја спроведе постапката само со оние кандидати кои ги исполниле критериумите за утврдување на    
    способност. 
в) Ќе ја поништи постапката и ќе спроведе отворена постапка. 
г) Може да ја поништи постапката или да ја спроведе само со способните кандидати, доколку има најмалку 
два способни кандидати.  

 
12. По завршување на првата фаза од ограничената постапка, што изготвува комисијата за јавна набавка? 

а) Изготвува извештај за оценување на способноста на кандидатите и листа на квалификувани кандидати. 
б) Изготвува листа на квалификувани кандидати. 
в) Изготвува записник за квалификувани кандидати.  
г) Изготвува записник од евалуација на кандидатите и предлог за избор на квалификувани кандидати. 

 
13. По завршување на првата фаза од ограничената постапка, комисијата изготвува извештај за оценување 

на способноста на кандидатите и листа на квалификувани кандидати. Што треба да достави договорниот 
орган врз основа на овој извештај? 



a) Покана за поднесување цена. 
б) Покана за поднесување на пријава за учество. 
в) Одлука за избор на најповолна понуда. 
г) Покана за поднесување на понуди. 
 

14. Во втората фаза од ограничената постапка што доставува договорниот орган до избраните кандидати ? 
а) Покана за поднесување пријави за учество. 
б) Покана за поднесување понуда. 
в) Конкурсна документација. 
г) Понудбена документација. 

 
15. Дали може во ограничена постапка договорниот орган да го ограничи бројот на способни кандидати кои ќе 

бидат поканети да поднесат понуда во втората фаза и ако е тоа можно врз база на кој основ може да направи 
избор на истите?? 

а) Не може да  го ограничи.  
б) Може да да го ограничи бројот на способни кандидати кои ќе бидат поканети да поднесат понуда во 
втората фаза, врз основа на објективни и недискриминаторски критериуми утврдени во тендерската 
документација. 
в) Може да да го ограничи бројот на способни кандидати при доставувањето на покани кои ќе бидат 
доставени во втората фаза. 
г) Може да да го ограничи бројот на способни кандидати при испраќањето на поканата за поднесување на 
понуди во втората фаза ако ја навел максималната бројка на кандидати кои ќе бидат поканети брз основа 
на принципот кој од способните кандидати прв поднел понуда во првата фаза од постапката 

 
16. При  спроведување на ограничена постапка за доделување на договор за јавна набавка, колку изнесува 

минималниот временски рок за поднесување на понуди во втора фаза кај класичниот јавен сектор?  
а) 25 дена од датумот на испраќање на поканата за поднесување на понуди. 
б) 20 дена од денот на испраќањето на поканата за поднесување на понуди. 
в) 30 дена од денот на испраќањето на поканата за поднесување на понуди.  
г) 23 дена од денот на испраќањето на поканата за поднесување на понуди. 

  
Конкурентен дијалог 
 
17. Која од наведениве фази, задолжително се спроведува во конкурентниот дијалог? 

                а) Фазата на претквалификација на кандидати. 
                б) Фаза на дијалог  со избраните кандидати. 

в) Фазата на поднесување конечна понуда.  
г) Сите наведени. 

 
18. Во колку фази се спроведува конкурентниот дијалог 

а) една фаза 
 б) две фази 

 в) три фази 
 г) пет фази 
 

Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас 
 
19. Во кој од наведениве случаи, договорниот орган може да спроведе постапка со преговарање со 

претходно објавување на оглас?  
а) Во исклучителни случаи кога природата на работите, стоките или услугите или ризиците кои 
произлегуваат  
     од тоа не дозволуваат претходно одредување на вредноста на договорот. 
б) За услуги, ако природата на услугата е таква што техничките спецификации не можат да се утврдат 
доволно  
     прецизно за да овозможат склучување на договор со избирање на најповолна понуда согласно правилата  
     на отворената или ограничената постапка. 
в) За работи кои се изведуваат исклучиво за потребите на истражување, тестирање или развој, а не со цел за  
     стекнување на корист или поврат на трошоците направени за истражувањето и развојот. 
г) Кога се спроведуваат јавни набавки од секторските дејности. 

 
20. Временскиот рок за поднесување на пријавите за учество во постапка со преговарање со претходно 

објавување на оглас, по правилo не смее да биде покус од: 
а) 20 дена од датумот кога е објавен огласот за јавна набавка. 
б) 25 дена од датумот кога е објавен огласот за јавна набавка. 



в) 30 дена од датумот кога е објавен огласот за јавна набавка. 
г) 28 дена од датумот кога е објавен огласот за јавна набавка.  
 

21. Доколку се користи периодично индикативно известување како замена за оглас за јавна набавка во 
постапка со преговарање со претходно објавување на оглас, временскиот рок за поднесување на пријавите 
за учество по правило нема да е пократок од: 
а)  30 дена од денот на испраќање на поканата за потврдување на интересот за учество, но во ниту еден 
случај не смее да е пократок од 15 дена. 
б) 25 дена од денот на испраќање на поканата за потврдување на интересот за учество, но во ниту еден 
случај не смее да е пократок од 20 дена. 
в) 28 дена од денот на испраќање на поканата за потврдување на интересот за учество, но во ниту еден 
случај не смее да е пократок од 20 дена. 
г) 23 дена од денот на испраќање на поканата за потврдување на интересот за учество, но во ниту еден 
случај не смее да е пократок од 18 дена. 

 
22. За набавките од секторските дејности, за што може договорниот орган да го користи периодичното 

индикативно известување?  
а) Како известување дека нема ќе се објави оглас за јавна набавка..  
б) Истото претставува оглас за јавна набавка во постапката со преговарање без објавување оглас. 
в) Како замена за оглас за јавна набавка во ограничената постапка и во постапката со преговарање со 
објавување оглас.  
г) Како известување во постапка со преговарање без објавување оглас.  

 
23. Кога врз основа на објавениот оглас за јавна набавка во постапката со преговарање со објавување оглас, 

економскиот оператор поднесува пријава за учество што треба да достави во исто време:? 
а) Во прилог на пријавата за учество се доставува и документацијата за утврдување способност. 
б) Не треба да се достави ништо.  
в) Други податоци кои се побарани во објавениот оглас за јавна набавка. 
г) Потврда за својот интерес.  

 
24. Кој од наведениве има право да поднесе пријава за учество во постапката со преговарање со претходно 

објавување на оглас? 
а) Само избраните кандидати, односно оние кои ги исполнуваат критериумите за утврдување на 
способноста. 
б) Секој заинтересиран економски оператор има право да поднесе пријава за учество. 
в) Само економските оператори кои ќе бидат поканети да поднесат пријава. 
г) Само група на економски оператори. 

 
25. Во постапка со преговарање со претходно објавување на оглас, што изготвува комисијата по завршување 

на првата фаза од постаката? 
а) Извештај за оценување на способноста на кандидатите и листа на квалификувани кандидати. 
б) Листа на квалификувани кандидати. 
в) Предлог за избор на квалификувани кандидати до кои ќе достави писмена покана за поднесување на  
     првична понуда. 
г) Писмена покана за поднесување на првична понуда. 
 

26. Во постапката со преговарање со претходно објавување на оглас, по извршената оцена на способноста 
комисијата изготвува извештај за оценување на способноста на кандидатите и листа на квалификувани 
кандидати. Врз основа на овој извештај, што донесува договорниот орган? 
а) Писмена покана за поднесување на првична понуда. 
б) Одлука за избраните кандидати до кои ќе достави писмена покана за поднесување на првична понуда. 
в) Тендерска документација врз основа на која треба да се подготват првичните понуди. 
г) Описна документација која ги содржи целите и ограничувањата на договорниот орган, врз основа на кои  

 
27. Една од наведениве реченици е точна. 

               а)При спроведување на постапка со преговарање со претходно објавување на оглас, договорниот орган 
може    да го ограничи бројот на способните кандидати кои ќе бидат поканети да поднесат првична понуда . 
б) При спроведување на постапка со преговарање со претходно објавување на оглас, договорниот орган не 
може да го ограничи бројот на способните кандидати кои ќе бидат поканети да поднесат првична понуда. 
в) При спроведување на постапка со преговарање со претходно објавување на оглас, договорниот орган не 
може да го ограничи бројот на способни кандидати кои ќе бидат поканети да поднесат првична понуда на 
помалку од седум. 



г) При спроведување на постапка со преговарање со претходно објавување на оглас, договорниот орган 
може да го ограничи бројот на способните кандидати кои ќе бидат поканети да поднесат првична понуда  
но истиот не смее да е помал од два. 

 
 

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас 
 
28. Во кој од наведениве случаи, договорниот орган ќе спроведе постапка со преговарање без претходно 

објавување на оглас?  
а) За набавка на стоки што котираат и кои договорниот орган ги набавува од берза. 
б) За набавка на стоки, кои се набавуваат по посебно поволни услови од понудувач кој ги затвора своите  
    деловни активности (ликвидација или стечај), од стечаен управник или ликвидатор, по претходен  
    договор со доверителите. 
в) За набавка на стоки произведени исклучиво за истражување, експериментирање, проучување или развој,   
     но не за стоки во сериско производство со кое би се остварила добивка или поврат на трошоците  
     на развојот или истражувањето. 
г) Во сите горенаведени. 
 

29. Во кој од наведениве случаи, договорниот орган ќе спроведе постапка со преговарање без претходно 
објавување на оглас?  
а) За набавка на услуги, ако природата на услугата е таква што техничките спецификации не можат да се  
     утврдат доволно прецизно за да овозможат склучување на договор со избирање на најповолна понуда  
     согласно со правилата на отворената или ограничената постапка. 
б) За набавка на план или проект главно во областа на просторното планирање, урбанистичкото планирање, 

архитектурата и градежништвото.  
в) За набавка на услуги кога предметниот договор следува по спроведување на конкурс за избор на идејно  
     решение и се доделува на најдобро рангираниот учесник или на еден од најдобро рангираните  
     учесници. 

                г) Во сите горенаведени. 
 
30. По спроведен конкурс за избор на идејно решение, кога договорниот орган има потреба од доделување 

на договор за јавна набавка на услуги на најдобро рангираниот учесник или на еден од најдобро 
рангираните учесници, кој вид на постапка ќе спроведе?  
а) Ограничена постапка. 
б) Конкурентен дијалог. 
в) Постапка со преговарање со објавување на оглас. 
г) Постапка со преговарање без објавување на оглас. 

 
31. Кога договорниот орган има потреба од доделување на договор за јавна набавка на стоки произведени 

исклучиво за истражување, експериментирање, проучување или развој, но не за стоки во сериско 
производство со кое би се остварила добивка или поврат на трошоците на развојот или истражувањето, 
каков вид на постапка ќе спроведе? 
а) Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас.  
б) Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас. 
в) Нема да спроведе постапка бидејќи законот не се применува при доделување на овој вид договори.  
г) Ограничена постапка. 

 
32. Една од наведениве реченици е точна. 

а)  Во постапка со преговарање без објавување на оглас договорниот орган има обврска да ја утврува 
способноста на економските оператори. 
б) Во постапка со преговарање без објавување на оглас договорниот орган нема обврска да ја утврува 
способноста на економските оператори. 
в) Во постапка со преговарање без објавување на оглас економските оператори поднесуваат пријава за 
учество. 
г) Постапка со преговарање без објавување на оглас се спроведува во три фази. 

 
33. Каде договорниот орган ги наведува и образложува причините за изборот на постапката со преговарање 

без објавување оглас? 
а) Во одлуката за јавна набавка. 
б) Во записникот од отворањето на понудите. 
в) Во извештајот од спроведената  набавка. 
г) Во одлуката за избор на најповолна понуда. 

 
 



Мала јавна набавка 
 
34. Договорниот орган може да врши набавки од мала вредност на стоки и услуги со проценета вредност: 

а) до 5.000 евра во денарска противвредност. 
б) до 10.000 евра во денарска противвредност. 
в) до 20.000 евра во денарска противвредност. 
г) до 50.000 евра во денарска противвредност. 
 

35. Договорниот орган може да врши набавки од мала вредност на работи со проценета вредност: 
а) до 5.000 евра во денарска противвредност. 
б) до 10.000 евра во денарска противвредност. 
в) до 20.000 евра во денарска противвредност. 
г) до 50.000 евра во денарска противвредност. 
 

36. Кај набавки од мала вредост, договорниот орган утврдува: 
а) изјава за докажување на способност. 
б) документи за докажување на личната состојба. 
в) единствено условот за вршење професионална дејност. 
г) единствен документ за јавни набавки. 
 

37. Минималниот рок за поденсување понуди кај огласот за набавка од мала вредност е: 
а) 5 дена. 
б) 7 дена. 
в) 10 дена. 
г) 15 дена. 

 
38. Кој од следните тврдења е точен? 

а) Набавката од мала вредност се врши преку електронски пазар на набавки од мала вредност на ЕСЈН, за 
набавка на стандардни стоки и услуги. 
б) Договорниот оргна објавува известување на електронскиот пазар за набавки од мала вредност за 
намерата да ја изврши набавката најмалку 48 часа пред да ја реализира набавката. 
в) Договорниот орган го утврдува единствено условот за вршење професионална дејност. 
г) Сите горенаведени. 

 
 

39.  Договорниот орган може да врши набавки од мала вредност со проценета вредност до: 

а) 10.000 евра во денарска противвредност на стоки и услуги и до 20.000 евра во денарска противвредност  на 

работи. 

б) 1.000 евра во денарска противвредност на стоки и услуги и до 2.000 евра во денарска противвредност на работи 

в) 15.000 евра во денарска противвредност на стоки и услуги и до 30.000 евра во денарска противвредност на 

работи. 

г) 5.000 евра во денарска противвредност на стоки и услуги и до 10.000 евра во денарска противвредност на работи. 

  

40.  Минималниот рок за поднесување на понудите кај набавките од мала вредност е: 

а) 5 дена од денот на објавување на огласот. 

б) 7 дена од денот на објавување на огласот. 

в) 10 дена од денот на објавување на огласот. 

г) 3 дена од денот на објавување на огласот. 

 
Поедноставена отворена постапка 
 

41. Договорниот орган може да спроведе поедноставена отворена постапка за набавка на стоки и услуги со 
проценета вредност: 

а) до 10.000 евра во денарска противвредност. 
б) до 50.000 евра во денарска противвредност. 
в) до 70.000 евра во денарска противвредност. 
г) до 500.000 евра во денарска противвредност. 
 

42. Договорниот орган може да спроведе поедноставена отворена постапка за набавка на работи со 
проценета вредност: 
а) до 50.000 евра во денарска противвредност. 
б) до 70.000 евра во денарска противвредност. 
в) до 500.000 евра во денарска противвредност. 



г) до 750.000 евра во денарска противвредност. 
 

43. Во прилог на понудата кај поедноставена отворена постапка се доставува: 
а) Изјава за докажување на способност или документи за утврдување на способност. 
б) Изјава за докажување на лична состојба или документи за утврдување на способност. 
в) Единствено способност за вршење професионална дејност. 
г) Изјава за докажување на способност и услови за квалитативен избор на економските оператори. 
 

44. Кој тврдења се точни во врска со документите за утврдување на способност кај поедноставена отворена 
постапка: 
а) Документот кој ја докажува способноста за вршење професионална дејност не смее да биде постар од 
шест месеци од крајниот рок за поднесување понуди. 
б) Документите кои докажуваат дека не постојат причини за исклучување не смеат да бидат постари од 
шест месеци од крајниот рок за поднесување понуди. 
в) Документите за утврдување сопосбност не смеат да бидат постари од шест месеци од крајниот рок за 
поднесување понуди. 
г) Договорниот орган ги прифаќа документите за утврдување сопосбност кои се издадени и по крајниот рок 
за поднесување на понудите. 
 

45.  Договорниот орган може да спроведе поедноставена отворена постапка за набавка на стоки и услуги со 

проценета вредност до: 

а) 5.000 евра во денарска противвредност 

б) 15.000 евра во денарска противвредност 

в) 10.000 евра во денарска противвредност 

г) 70.000 евра во денарска противвредност  

 

46. Договорниот орган може да спроведе поедноставена отворена постапка за набавка на работи со проценета 

вредност до: 

а) 500.000 евра во денарска противвредност 

б) 1.000.000 евра во денарска противвредност 

в) 400.000 евра во денарска противвредност 

г) 700.000 евра во денарска противвредност 

 
 

Конкурс за избор на идејно решение 
 

47. Конкурсот за избор на идејно решение, договорниот орган како што го спроведува? 
а) Како дел од постапка за јавна набавка на услуги или дел од постапка за јавна набавка за работи во 
случаите на проектирање и изведување работи и како посебна постапка со доделување награди или 
исплати на учесниците.  
б) Исклучиво како посебна постапка со доделување награди. 
в) Исклучиво како дел од постапката за доделување на договор за јавна набавка.  
г) Како посебен начин на доделување на договор за јавна набавка на услуги. 

 
48. Кој го врши оценувањето на плановите или проектите поднесени на конкурсот за избор на идејно 

решение? 
а) Жири комисија избрана од договорниот орган, а составена од најмалку три члена вработени кај  
    договорниот орган. 
б) Жири комисија избрана од договорниот орган, а составена од најмалку три члена кои се независни од  
     учесниците и се лица со соодветни професионални квалификации и искуство во таа област. 
в) Жири комисија избрана од договорниот орган, а составена од најмалку три члена номинирани од 
Комората     
    на овластени архитекти и овластени инженери на РМ. 
г) Жири комисија избрана од договорниот орган, а составена од најмалку три члена вработени кај      
   договорниот орган и имаат соодветни професионални квалификации и искуство во таа област. 
 
 

Доделување на договор за јавна набавка 
 
Понуди и алтернативни понуди 
 

 
1. Една од наведениве реченици е точна. Која? 



а) Понудата е обврзувачка за целиот период на важност што го утврдил понудувачот. 
б) Понудата е обврзувачка за целиот период на важност што го утврдил договорниот орган. 
в) Понудата е обврзувачка за целиот период на важност што взаемно го утврдиле договорниот орган и  
     понудувачите. 
г) Понудата е обврзувачка за целиот период на важност што го утврдил договорниот орган по претходна  
    консултација со понудувачите кои се заинтересирани да учествуваат во постапката. 

 
2. Во кој од наведениве случаи, договорниот орган може да побара од понудувачите продолжување на 

периодот на важност на понудите? 
а) Во случаи кога е неопходно да се изврши посета на локација за да може да се поднесе понудата. 
б) Во случај кога заради обемната документација, комисијата не е во можност евалуацијата на понудите да 
ја  
     изврши во законски предвидените рокови. 
в) Во исклучителни случаеви  кои не настанале по негова вина. 
г) Во случаи кои договорниот орган ги предвидел во тендерската документација. 

 
3. Во  кој од наведениве случаи, договорниот орган мора да определи подолг краен рок од минималниот за 

поднесување на понудите? 
а) Во случај кога понудите не можат да се изготват без посета на локација. 
б) Во случај кога понудите не можат да се изготват без одговорот на договорниот орган на доставените  
     барања за појаснувања, а истиот од оправдани причини не може да се достави во законски  
     пропишаните рокови. 
в) Во случај кога понудите не можат да се изготват без достава на измената на тендерската документација  
     која произлегла од доставените барања за појаснувања.  
г) Во случај кога понудите не можат да се изготват без посета на локација или преглед на придружната  
    документација кон тендерската документација.  

 
4. Договорниот орган го продолжува рокот за поднесување на понудите во случај на направени измени или 

дополнувања на тендерската документација за? 
а) За најмалку 6 дена од денот на направената измена или дополнување.  
б) За временски период кој е пропорционален на сложеноста на измената или дополната на тендерската  
    документација, со цел да им се овозможи на сите економски оператори да се запознаат со сите     
    информации потребни за подготовка на понудите. 
в) За временски период кој взаемно го договориле договорниот орган и сите заинтересирани понудувачи.  
г) За временски период кој го предложиле понудувачите кои се заинтересирани да учествуваат во  
    постапката за доделување на конкретниот договор за јавна набавка.   

 
5. До кога останува доверлива содржината на понудите? 

а) До изготвување на извештајот од спроведената постапка. 
б) До денот на евалуација на понудите. 
в) До датумот на нивното отварање.  
г) Сè додека договорниот орган не ги извести понудувачите за извршениот избор. 

 
 
6. Во кој од наведениве случаи е дозволено понудувачите да поднесат алтернативни понуди? 

а) Во случај  кога алтернативните понуди се дозволени или побарани, договорниот орган го наведува во 
огласот за јавна набавка или во поканата за потврдување на интересот. 
б) Во случај кога предмет на договорот за јавна набавка се стоки.  
в) Во случај кога предметот на договорот за јавна набавка вклучува набавка на стоки и услуги. 
г) Доколку алтернативните понуди се дозволени или побарани, што договорниот орган го наведува во 
тендерската документација.  

 
7. Една од наведениве реченици е точна. Која? 

а) Понудувачот ја доставува понудата со цена во која се засметани сите трошоци и попусти на вкупната цена 
на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во денари или во валута како што е утврдено во  
     тендерската  документација.  
б) Понудувачот ја доставува понудата со цена во која се засметани сите трошоци и попусти на вкупната  
     цена на понудата, вклучувајќи го и ДДВ, исклучиво во денари.  
в) Понудувачот ја доставува понудата со цена во која се засметани попустите на вкупната цена на  
     понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во денари или во валута како што е утврдено во  
     тендерската документација. 
г) Понудувачот ја доставува понудата со цена во која се засметани сите трошоци вклучувајќи го и ДДВ,  
    исклучиво во денари. Цената на понудата се пишува со бројки и букви. 

 



8. Една од наведените реченици е точна. Која? 
а) Договорниот орган во тендерската документација ја утврдува валутата во која може да се изрази цената  
     на понудата, а курсната листа што ќе се користи е онаа на Народна банка на Република   
     Македонија, а курсот за размена е оној што важел 14 дена пред крајниот рок за поднесување на  
     понудите. 
б) Договорниот орган во тендерската документација ги утврдува валутите во кои може да се изрази цената  
     на понудата, а курсната листа што ќе се користи е онаа на Народна банка на Република  
     Македонија, а курсевите за размена се оние што важеле 14 дена по крајниот рок за поднесување на  
     понудите. 
в) Договорниот орган во тендерската документација ја утврдува валутата или валутите во кои може да се  
     изрази цената на понудата, како и валутата што ќе се користи за евалуација на понудите. Курсната листа  
     што ќе се користи е онаа на Народна банка на Република Македонија, а курсевите за размена  
     се оние што важеле 14 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите. 
г) Договорниот орган во тендерската документација ја утврдува валутата што ќе се користи за евалуација на  
    понудите, а курсната листа што ќе се користи е онаа на Народна банка на Република  
    Македонија, а курсевите за размена се оние што важеле на денот на отворање на понудите. 

 
9. Дали и до кога понудувачот може да ја измени, замени или да ја повлече својата понуда? 

а) Не, еднаш поднесената понуда не може да се измени, замени или повлече. 
б) Да, може да ја измени, замени или да ја повлече својата понуда пред истекот на крајниот рок за  
    поднесување на понудите. 
в) Да, може да ја измени, замени или да ја повлече својата понуда до почеток на евалуацијата на понудите. 
г) Не, еднаш поднесената понуда не може да се измени, замени или повлече, освен во исклучителни случаи 
и  
    со одобрение на договорниот орган. 
 

10. Која од следните реченици е точна? 
а) Договорниот орган мора да одреди во тендерската документација дали ќе бара пренос на правата од 
интелектуална сопственост. 
б) Договорниот орган може да одреди во тендерската документација дали ќе бара пренос на правата од 
интелектуална сопственост. 
в) Договорниот орган не може да одреди во тендерската документација дали ќе бара пренос на правата од 
интелектуална сопственост. 
г) Договорниот орган може да одреди во одлуката за јавна набавка дали ќе бара пренос на правата од 
интелектуална сопственост. 
 

11. Кај кои набавки договорниот орган при подготовка на техничките спецификации ги зема предвид 
критериумите за пристапност за лица со хендикеп или спецификациите ги составува според начелото на 
достапност за сите корисници? 

а) Кај набавките што ќе се користат од страна на физички лица, како од пошироката јавност така и од 
вработените на договорниот орган. 
б) Кај сите видови набавки. 
в) Кај набавките што ќе се користат од страна на физички лица од пошироката јавност. 
г) Кај набавките што ќе се користат од вработените на договорниот орган. 
 

12. Кога договорниот орган набавува стоки, услуги или работи со конкретни еколошки, социјални или други 
карактеристики, може во техничките спецификации, критериумите за избор на најповолна понуда или 
во условите за извршување на договорот да бара одредени ознаки како доказ дека стоките, услугите 
или работите ги исполнуваат бараните карактеристики, доколку се исполнети следните услови: 

а) Ознаките се достапни на сите заинтересирани страни. 
б) Условите на ознаката се засноваат на објективно проверливи и недискриминаторски критериуми. 
в) Сите наведени. 
г) Условите на ознаката ги утврдува друг субјект на кој економскиот оператор, кој бара доделување ознака, 
нема решавачко влијание. 
 

13. Што не е задолжително да наведе во тендерската документација договорниот орган кој дозволува или 
бара поднесување алтернативни понуди? 

а) Дали алтернативната понуда може да се поднесе само ако се поднесе и понуда што не е алтернативна. 
б) Образложение на причините зошто дозволува или бара поднесување алтернативни понуди. 
в) Посебни барања за нивно поднесување. 
г) Минимални задолжителни услови што овие понуди мора да ги исполнат. 
 

 
Јавно отварање на понуди 



 
14. Во кои од наведениве постапки отворањето на понудите е јавно? 

а) Кај набавката од мала вредност со објавување оглас, поедноставената отворена постапка, отворената 
постапка, втората фаза од ограничената постапка и кај фазата на поднесување на понудите од 
конкурентниот дијалог. 
б) Кај отворената постапка, втората фаза од ограничената постапка и првата фаза од постапката со  
     преговарање со објавување на оглас. 
в) Кај втората фаза од ограничената постапка, постапката со преговарање без објавување на оглас и кај  
    набавката од мала вредност со објавување на оглас.  
г) Кај поедноставената отворената постапка, прва фаза од ограничената постапка и кај првата фаза од 
конкурентниот дијалог. 

 
15. Дали и кои понуди може да бидат отфрлени при отворањето на понудите? 

а) Да, само оние кои се неприфатливи. 
б) Да, само оние за кои ќе се утврди дека не ги исполнуваат условите за учество во постапката.  
в) Не, при отворањето на понудите ниту една понуда не се отфрла. 
г) Да, само оние за кои ќе се утврди дека не ја содржат потребната документација за утврдување на  
   способноста.  

 
16. Комисијата изготвува записник од отворањето на понудите. Кои од наведениве податоци се внесуваат во 

истиот? 
а) Бројот на примените понуди.  
б) Повикувањето на бројот на огласот.  
в) Забелешките на понудувачите.  
г) Сè погоре наведено.  

 
17. Комисијата изготвува записник од отворање на понудите. Кои од наведениве податоци се внесуваат во 

истиот? 
а) Име на понудувачите чиишто понуди се отфрлени.  
б) Причини за одбивање на понудите со невообичаено ниска цена.  
в) Називот (името) на понудувачите. 
г) Сè погоре наведено.  

 
18. Дали и кој има пристап до записникот од отворањето на понудите? 

а) Да, ЕСЈН го прави јавно достапен записникот од отворањето на понудите. 
б) Да, ЕСЈН го прави достапен записникот од отворањето на понудите на сите понудувачи кои доставиле 
свои понуди. 
в) Да, копија од записникот се доставува по претходно барање на понудувачите. 
г) Да, копија од записникот се доставува само на оние понудувачи чии понуди се отфрлени како  
    задоцнети. 

 
19. Во кој рок ЕСЈН го прави достапен записникот од отворањето на понудите на сите понудувачи кои 

доставиле свои понуди? 
а) Во рок од пет дена од денот на неговото прикачување на системот. 
б) Во рок од три дена од денот на приемот на неговото прикачување на системот.  
в) Веднаш по неговото прикачување на системот. 
г) Веднаш по завршувањето на евалуацијата на понудите. 
 

20. Која од наведените реченици е точна? 
а) Денот во кој настапил одреден настан или е преземено одредено дејствие не се засметува при пресметување 
на роковите, туку почетокот на рокот се засметува од следниот ден. 
б) Денот во кој настапил одреден настан или е преземено одредено дејствие се засметува при пресметување на 
роковите. 
в) Денот во кој настапил одреден настан или е преземено одредено дејствие не се засметува при пресметување 
на роковите, туку почетокот на рокот се засметува од првиот следен работен ден. 
г) Денот во кој настапил одреден настан или е преземено одредено дејствие не се засметува при пресметување на 
роковите доколку е неработен ден, туку почетокот на рокот се засметува од првиот следен работен ден. 

 
      21.  Договорниот орган ја отфрла понудата доколку утврди дека истата има невообичаено ниска цена бидејќи 

не ги исполнува: 
а) применливите обврски за заштита на животната средина 
б) применливите обврски за социјална политика и за заштита на трудот кои произлегуваат од прописите во 
Република Северна Македонија 



в) применливите обврски за колективните договори и од меѓународните договори и конвенции кои се 
ратификувани во Република Северна Македонија 
г) сите наведени применливи обврски  
 
 
 

Евалуација на понудите 
 

22. Кај отворената постапка и поедноставената отворена постапка, што проверува комисијата, пред да 
пристапи кон евалуација на понудите? 
а) Ја проверува комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста.  
б) Проверува дали се исполнети условите за исклучување од постапката. 
в) Ја проверува комплетноста на документацијата за утврдување на способноста.  
г) Проверува дали понудите на понудувачите ги исполнуваат условите предвидени во  
    тендерската документација. 
 

23. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на 
понудувачот и при евалуацијата на понудата, дали комисијата може да побара понудувачите да ги 
појаснат или дополнат документите? 
а)  Да, комисијата задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за  
    утврдување способност. 
б) Не, комисијата не може да бара појаснување и/или дополнување на поднесените документи. 
в) Да, може доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната документација. 
г) Не, комисијата не може да бара појаснување и/или дополнување на поднесените документи, освен во  
    исклучителни случаи кога понуда доставил само еден понудувач. 

 
24. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на 

понудувачот и при евалуацијата на понудата што не смее да бара комисијата? 
а) Не смее да бара, нуди или да дозволи никакви промени во техничката и финансиската понуда, освен  
     исправката на аритметички грешки. 
б) Не смеe да бара, нуди или да дозволи никакви промени во техничката, финансиската понуда и исправка 
на аритметички грешки. 
в) Не смеe да бара или да дозволи никакви промени во техничката понуда. 
г) Не смеe да бара или да дозволи никакви промени во финансиската понуда, освен исправката на 
аритметички грешки. 

 
25. Со бараните појаснувања или дополнувања кои комисијата може да ги побара при проверка на 

комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста и при евалуација на 
понудите, што не смее? 
а) Да ја наруши конкуренцијата меѓу економските оператори. 
б) Да создава предност во корист на одреден економски оператор. 
в) Да го наруши интегритетот во процесот на доделување на договорот за јавна набавка. 
г) Да ја наруши транспарентноста на постапката за доделување на договор за јавна набавка. 

 
26. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на 

понудувачот и при евалуацијата на понудата, комисијата може да побара понудувачите да ги појаснат 
или дополнат документите.  На кој начин и во кој рок се доставува бараното објаснување? 
а) Бараното објаснување понудувачот го доставува преку ЕСЈН во рок кој не смее да е покус од пет дена, 
сметано од денот на испраќање на барањето до понудувачот. 
б) Бараното објаснување понудувачот го доставува на начин и во рокот кој го определила комисијата.. 
в) Бараното објаснување понудувачот го доставува преку ЕСЈН во рокот кој го определила комисијата. 
г) Бараното објаснување понудувачот го доставува преку ЕСЈН во рок кој не смее да е покус од пет работни 
дена, сметано од денот на испраќање на барањето до понудувачот. 

 
27. Една од наведените реченици е точна. Која? 

а) Комисијата не може да бара од понудувачот, превод на делот од понудата кој е во врска со техничката  
     документација за кој во тендерската документација дозволил истата да биде изработена на странски 
јазик.  
б) Комисијата може да бара директно од понудувачот, а со цел за објаснување на понудата, превод на 
делот  
     од понудата кој е во врска со техничката документација за кој во тендерската документација дозволил  
     истата да биде изработена на странски јазик и за истото да одреди примерен рок. 
в) Комисијата не може да бара од понудувачот, превод на делот од понудата кој е во врска со техничката  



     документација за кој во тендерската документација дозволил истата да биде изработена на странски 
јазик,  
     само под услов оваа можност да ја навел во тендерската документација.   
г) Комисијата може да бара од понудувачот, а со цел за објаснување на понудата, превод на делот од  
    понудата кој е во врска со техничката документација за кој во тендерската документација дозволил  
    истата да биде изработена на странски јазик, само доколку не обезбеди стручни лица да и помагаат на  
    комисијата при евалуацијата на техничките понуди.  
 

28. Дали комисијата ги евалуира неприфатливите понуди? 
а) Не, не ги евалуира. 
б) Да, ги евалуира но, не ги рангира. 
в) Да ги евалуира, само доколку ова како можност го предвидел во тендерската документација. 
г) Не, не ги евалуира, освен во случаите кога има добиено само една понуда.  

 
29. Во согласност со што се врши евалуацијата на понудите? 

а) Исклучиво во согласност со критериумите наведени во тендерската документација. 
б) Во согласност со Извештајот од спроведена постапка.  
в) Исклучиво во согласност со критериумот најниска цена. 
г) Во согласност со Правилникот за содржината на тендерската документација.  

 
30. По извршената евалуација кон што пристапува Комисијата? 

а) Кон давање на предлог за избор на најповолна понуда. 
б) Кон изготвување на извештај за начинот на кој била извршена евалуацијата на понудите. 
в) Кон изготвување на извештај за одговорното лице со кое ќе го информира за процесот на евалуација на  
     понудите. 
г) Кон рангирање на понудите и изготвување на предлог за избор на најповолна понуда. 

 
31. Како ќе постапи членот на комисијата кој не се согласува со предлогот за избор на најповолна 

понуда? 
а) Ги изнесува своите ставови подготвени како забелешка приложена кон извештајот од  
    спроведената постапка. 
б) Во писмена форма своите ставови ќе ги презентира пред одговорното лице.  
в) Ќе ги изнесе своите ставови во писмена форма и ќе бара од одговорното лице да ја смени комисијата за 
јавна набавка. 
г) Ќе ги изнесе своите ставови во писмена форма подготвени како забелешка и ќе ги достави до лицето,  
    односно организацискиот облик кои ги врши работите поврзани со јавните набавки. 

 
 

Извештај од спроведената постапка 
 

32. По извршената евалуација што изготвува комисијата? 
а) Извештај од спроведената постапка. 
б) Записник од спроведената постапка. 
в) Извештај за начинот на кој е извршена евалуацијата на понудите. 
г) Писмена белешка од спроведената постапка. 

 
33. Извештајот за оценување на способноста на кандидатите кај ограничената постапка, конкурентниот 

дијалог, конкурентната постапка со објавување, постапката со преговарање со објавување оглас и 
партнерството за иновации, е составен дел? 
а) Од извештајот од спроведената постапка. 
б) Од записникот за отворањето на понудите. 
в) Од белешката за начинот на спроведување на евалуацијата. 
г) Од листата на квалификувани кандидати. 
 

34. При избор на најповолна понуда, како треба да постапи одговорното лице? 
а) Нема обврска да го прифати извештајот на комисијата.  
б) Задолжително го прифаќа извештајот на комисијата во кој е содржан предлогот за избор на најповолна  
     понуда. 
в) Може, а не мора да го прифати извештајот на комисијата во кој е содржан предлогот за избор на 
најповолна понуда,  
    но само доколку е изготвен во согласност со законските одредби.  
г) Должно е да го прифати извештајот на комисијата во кој е содржан предлогот за избор на најповолна         
    понуда, освен ако утврди дека предлогот е изготвен спротивно на одредбите на Законот за јавните 
набавки.  



 
Критериуми за утврдување на способност 
 

35. При утврдување на способноста на економските оператори, договорниот орган утврдува: 
a) Сите подоле наведени. 
б)  дали се исполнети стандардите за системи за квалитет и стандардите за управување со животната 
средина. 
в)  Дали постојат причини за исклучување од постапката. 
г)  Дали се исполнети условите за квалитативен избор.    

 
36. Што од наведеното не претставува услов за квалитативен избор на економските оператори? 

а)  Способност за вршење професионална дејност. 
б)  Стандарди за системи за квалитет. 
в)  Техничка и професионална способност. 
г)  Економска и финасиска состојба. 

 
37. Договорниот орган, во постапката за јавна набавка ги вклучува само оние услови што се неопходни за да 

се увери дека економскиот оператор е способен да го изврши договорот, при што: 
а) Стандардите за системи за квалитет и стандардите за управување со животната средина мора да се 
директно поврзани и сразмерни со предметот на јавната набавка. 
б) Способноста за вршење професионална дејност мора да биде директно поврзана и сразмерна со 
предметот на јавната набавка, неговата сложеност и вредност. 
в) Сите услови мора да се директно поврзани и сразмерни со предметот на јавната набавка, неговата 
сложеност и вредност. 
г) Сите услови препорачливо е да се директно поврзани и сразмерни со предметот на јавната набавка, 
неговата сложеност и вредност. 
 

38. Договорот за групна понуда особено ги содржи следниве податоци? 
а) членот на групата што ќе биде носител на групата, односно што ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува 
групата пред договорниот орган.  
б) членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка. 
в) членот на групата што ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата. 
г) Сите одговори се точни. 

 
Лична состојба на економскиот оператор 
 

39. Договорниот орган го исклучува економскиот оператор од постапката за јавна набавка во случаите кога 
условот за исклучување ќе го наведе во тендерската документација:  
а) Сите одговори се точни.  
б) Доколку договорниот орган оправдано заклучи дека економскиот оператор со други економски опера-
тори постигнал договор чија цел или последица е нару-шување на конкуренцијата. 
в) Доколку економскиот оператор покажал значителни или постојани недостатоци во исполнувањето 
клучни обврски во претходни договори за јавни набавки 
г) Доколку економскиот оператор незаконски влијае врз одлуката на договорниот орган или да добие 
доверливи информации со кои би можел да стекне незаконска предност во постапката за јавна набавка. 

 
40. Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава законски предвидените документи 

за докажување дека не постојат причини за исклучување од постапката, како ќе постапи договорниот 
орган? 
а) Во тој случај договорниот орган ќе ја прифати изјавата што економскиот оператор ја заверува кај 
надлежен  
     орган. 
б) Во тој случај договорниот орган ќе ја прифати потврда заверена на нотар. 
в) Во тој случај договорниот ќе прифати изјава за докажување способност. 
г) Во тој случај договорниот орган задолжително го исклучува економскиот оператор од постапката за јавна 
набавка. 

 
41. Во кој од наведениве случаи договорниот орган ќе го исклучи економскиот оператор од постапката за 

јавна набавка? 
а) Доколку му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, 

односно привремена забрана за вршење одделна дејност. 
б) Доколку има неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако му е одобрено одложено 

плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и 
истите редовно ги плаќа. 



в) Доколку му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност. 
г) Сите погоре наведени.  

 
42. Во кој од наведениве случаи договорниот орган ќе го исклучи економскиот оператор од постапката за 

јавна набавка? 
а) Доколку му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,  
    односно привремена забрана за вршење одделна дејност. 
б) Доколку има платени даноци, придонеси или други јавни давачки. 
в) Доколку дава точни податоци и ги доставува податоците што ги бара договорниот орган. 
г) Сите погоре наведени.  

 
43. На кој од следниве начини економскиот оператор може да докаже дека не постојат причини за негово 

исклучување од постапката? 
а) Со изјава на економски оператор или единствен документ за докажување на способност. 
б) Со извод од листата на негативни референци која договорниот орган ја обезбедува од ЕСЈН.  
в) Потврда издадена од належен орган од земјата во која економскиот оператор е регистриран или 
единствен документ за јавни набавки.  
г) Со сите наведени. 

 
44. Поради која од наведените причини договорниот орган го исклучува економскиот оператор од 

постапката за јавна набавка?  
а) Доколку во моментот на објавување на огласот е на листата на издадени негативни референци. 
б) Доколку до крајниот рок за поднесување на понудите или пријавите за учество е на листата на издадени 
негативни референци. 
в) Доколку до изборот на најповолна понуда се најде на листата на издадени негативни референци. 
г) Доколку во последните 12 месеци се наоѓал на листата на издадени негативни референци. 

 
45. Документите со кои се докажува дека не постојат причини за нивно исклучување од постапката? 

а) Не смеат да бидат постари од шест месеци од денот на евалуација на понудата. 
б) Не смеат да бидат постари од шест месеци од денот на објавување на огласот. 
в) Не смеат да бидат постари од шест месеци од крајниот рок за поднесување понуди или пријави за 
учество. 
г) Не смеат да бидат постари од една година од крајниот рок за поднесување понуди или пријави за 
учество. 
 

46. Договорниот орган го исклучува економскиот оператор од постапката за јавна набавка во случаите кога 
условот за исклучување ќе го наведе во тендерската документација:  
 а) Доколку договорниот орган оправдано заклучи дека економскиот оператор со други економски 
оператори постигнал договор чија цел или последица е нарушување на конкуренцијата. 
б) Доколку утврди дека на економскиот оператор или на лицето кое е член на управниот или на надзорниот орган 
на тој економски оператор или кое има овластувања за застапување или донесување одлуки или надзор врз него, 
во последните пет години му е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело кое има елементи 
на кривично дело - учество во злосторничко здружување. 
в) Доколку економскиот оператор дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги бара 
договорниот орган. 
г) Доколку економскиот оператор има неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако му 
е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со 
посебните прописи и истите редовно ги плаќа. 
 

 
Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор 
 

47. Како ќе постапи договорниот орган кога согласно закон се пропишани посебни услови за вршење на 
дејноста? 
а) Во овој случај при утврдување на способноста за вршење професионална дејност, во документот за  
    регистрирана дејност ќе бара регистрација за одредена шифра на дејност. 
б) Во овој случај при утврдување на техничката или професионална способност, се бара и доказ издаден  
     од надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста. 
в) Во овој случај при утврдување на стандардите за системи за квалитет, се бара и доказ издаден од   
     надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста. 
г) Во овој случај при утврдување на способноста за вршење професионална дејност, се бара и доказ  
    издаден од надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста. 

 
48. Кое од следните тврдења е точно? 



а) Договорниот орган задолжително ја утврдува способноста за вршење професионална дејност, 
економската и финансиската состојба и техничката и професионалната способност. 
б) Договорниот орган може да ги утврди способноста за вршење професионална дејност, економската и 
финансиската состојба и техничката и професионалната способност.  
в) Договорниот орган задолжително ја утврдува способноста за вршење професионална дејност, а може да 
ги утврди економската и финансиската состојба и техничката и професионалната способност. 
г)  Договорниот орган задолжително ги утврдува економската и финансиската состојба и техничката и 
професионалната способност, а може да ја утврди способноста за вршење професионална дејност.  
 

49. Дали економскиот оператор може во постапката за јавна набавка да ја користи способноста на друг 
субјект за докажување на исполнетоста на условите за квалитативен избор во врска со образовните и 
стручните квалификации или релевантно стручно искуство? 

а) Да, само доколку другиот субјект ќе ги изведува работите или ќе ги обезбедува услугите за кои се бара 
таквата способност и истото е предвидено во тендерската документација. 
б) Да, без оглед дали другиот субјект ќе ги изведува работите или ќе ги обезбедува услугите за кои се бара 
таквата способност. 
в) Не, не може. 
г) Да, само доколку другиот субјект ќе ги изведува работите или ќе ги обезбедува услугите за кои се бара 
таквата способност. 
 

 
Економска и финансиска состојба на економскиот оператор 
 

50. При утврдување на исполнетоста на условите за квалитативен избор во однос на економската и 
финансиската состојба, како треба да постапи договорниот орган? 
а) Смее да бара минимален годишен приход без било какви ограничувања во однос на проценетата 
вредност на набавката.  
б) Не смее да бара минималниот годишен приход да изнесува двојно повеќе од проценетата вредност на 
набавката. 
в) Не смее да поставува услов за минимален годишен приход.  
г) Смее да бара минималниот годишен приход да изнесува двојно повеќе од проценетата редност на 
набавката. 

 
51. Дали економскиот оператор може во постапката за јавна набавка заради исполнување на условите за 

квалитативен избор во делот на економската и финансиската состојба да ја користи способноста на други 
субјекти? 
а) Не, не може. 
б) Да, може без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект. 
в) Да, може под услов економскиот оператор и тој субјект да се поврзани сопственички, капитално или  
    роднински. 
г) Да, може под услов економскиот оператор да има доминантно влијание врз субјектот кој ја дава  
    поддршката.  

 
52. Што проверува договорниот орган во однос на субјектот чија способност ја користи економскиот 

оператор? 
а) Проверува дали субјектот ја исполнува способноста за вршење професионална дејност. 
б) Проверува дали ги исполнува само потребните услови за квалитативен избор. 
в) Проверува дали субјектот ги исполнува потребните услови за квалитативен избор и дали постојат 
причини за негово исклучување. 
г) Проверува дали кај субјектот постојат причини за негово исклучување. 

 
53. Како доказ за економската и финансиската состојба договорниот орган може да побара? 

а) Сите наведени. 
б) Доказ за релевантно осигурување за надомест при професионален ризик. 
в) Извод од целокупниот приход на претпријатието. 
г) Соодветни изводи од банки. 
 

54. Доколку економскиот оператор користи способност од друг субјект во однос на условите што се 
однесуваат на економската и финансиската состојба:  

а) Договорниот орган мора да побара економскиот оператор и субјектот кој дава поддршка да преземат 
солидарна одговорност за извршување на договорот.  
б) Договорниот орган може да побара економскиот оператор и субјектот кој дава поддршка да преземат 
солидарна одговорност за извршување на договорот. 
в) Договорниот орган може да побара економскиот оператор и субјектот кој дава поддршка да се здружат 



во соодветна правна форма. 
г) Договорниот орган не може да побара економскиот оператор и субјектот кој дава поддршка да преземат 
солидарна одговорност за извршување на договорот. 
 

 
Техничка или професионална способност 
 

55. Во кој случај договорниот орган може да ја оценува професионалната способност на економскиот 
оператор во однос на наеговите вештини, успешност, искуство и сигурност? 
а) При јавна набавка на консултантски услуги.  
б) При јавни набавки за работи, услуги или стоки кои вклучуваат услуги за нивно поставување или 
вградување. 
в) При јавна набавка на работи.  
г) При спроведување на ограничена постапка, конкурентен дијалог или постапка со преговарање. 
 

56. Дали економскиот оператор може во постапката за јавна набавка заради исполнување на условите за 
квалитативен избор во делот на економската и финансиската состојба да ја користи способноста на други 
субјекти? 
а) Не, не може. 
б) Да, може без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект. 
в) Да, може под услов економскиот оператор и тој субјект да се поврзани сопственички, капитално или  
    роднински. 
г) Да, може под услов економскиот оператор да има доминантно влијание врз субјектот кој ја дава   
    поддршката. 

57. Во постапките за јавни набавки, техничката и професионална способност на економскиот оператор може 
да се докаже со: 
а) Со листа на работи извршени во последните пет години, со приложување потврда за задоволителна 
изведба на најважните работи. 
б) Со наведување на делот од јавната набавка кој економскиот оператор има намера да го отстапи на 
подизведувач. 
в) Со наведување на мерките за управување со животната средина кои економскиот оператор ќе може да ги 
користи во извршувањето на договорот. 
г) Сите горе наведени. 

 
58. Во постапките за јавни набавки, техничката и професионална способност на економскиот оператор може 

да се докаже со: 
а) Со опис на техничките услови и мерки кои економскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет 
како и со опис на своите капацитети за развој и истражување. 
б) Со доказ за релевантно осигурување за надомест при професионален ризик. 
в) Доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот 
на набавка. 
г) Соодветни изводи од банки. 
 

59. Договорниот орган не смее да го потпише договорот за јавна набавка и да пристапи кон негово извршување 
до конечноста на одлуката за избор на најповолна понуда, освен: 

 
               а) во случаите на постапка со преговарање без објавување оглас 
               б) во случај кога во постапката учествувал само еден понудувач чија понуда е избрана за најповолна или 

в)во случај на поединечни договори за јавни набавки врз основа на рамковна спогодба, динамичен систем за 
набавки или квалификациски систем 
г) во сите наведени случаи  

 
 

60.    Кога се  извршува склучениот договор: 
а) договорните страни го извршуваат договорот за јавна набавка или рамковната спогодба согласно со 
условите утврдени во тендерската документација и избраната најповолна понуда 
б) договорниот орган е должен да врши контрола дали извршувањето на договорот за јавна набавка или 
рамковната спогодба е во согласност со условите од договорот 
в) на одговорноста на договорните страни за исполнување на договорните обврски, покрај одредбите од овој закон, 
соодветно се применуваат одредбите од законот што ги уредува облигационите односи и материјалните прописи 
со кои се уредува предметот на набавка 
г)  сите одговори се точни  

 
61. Доколку понудувачот користи подизведувач при извршувањето на договорот за јавна набавка, во понудата: 



а) сите одговори се точни 
б) доставува контакт податоци за законските застапници на предложените подизведувачи 
в) доставува документација за утврдување способност на предложените подизведувачи 
г)  доставува барање од подизведувачот за директно плаќање, доколку подизведувачот го бара тоа 

 
 
 

62. Измената на договорот за јавна набавка или на рамковната спогодба се смета за значителна доколку поради неа 
договорот или рамковната спогодба значително се разликува од првично доделениот договор за јавна набавка 
или рамковна спогодба, ако: 
а) со измената не се менува економската рамнотежа на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба 
во корист на носителот на набавка на начин што не бил предвиден во првичниот договор или рамковна 
спогодба 
б) со измената незначително се проширува опфатот на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба 
в) сето горенаведено е точно 
г) со измената се воведуваат услови кои, доколку биле дел од првичната постапката за јавна набавка, би 
овозможиле учество на други кандидати освен оние кои првично биле поканети, или прифаќање друга понуда за 
најповолна наместо онаа што била првично избрана, или би овозможиле учество на дополнителни учесници во 
постапката за јавна набавка 

 
63. Договорниот орган го раскинува договорот за јавна набавка или рамковната спогодба за време на важноста 

доколку: 
а) договорот е значително изменет, што резултира со обврска за спроведување нова постапка за јавна 
набавка 
б) носителот на набавка се наоѓал во една од ситуациите поради кои договорниот орган морал да го исклучи 
од постапката за јавни набавки, но за овој факт не бил запознаен во текот на постапката 
в) договорот или рамковната спогодба не требало да му се додели на носителот на набавка поради сериозни 
повреди на овој закон кои со правосилна судска пресуда ги утврдува надлежниот суд 
г) сето наведено е точно 
 
 
64.Што се докажува со опис на техничките услови и мерки кои економскиот оператор ги користи за да 
обезбеди квалитет како и со опис на своите капацитети за развој и истражување? 
а) Причините за исклучување од постапката.  
б) Стандардите за системи за квалитет. 
в) Техничката и професионална способност. 
г) Способноста за вршење професионална дејност. 

 
Стандарди за системи за квалитет  
 

65.Дали договорниот орган може да бара од економските оператори да се придржуваат кон одредени 
стандарди за гаранција на квалитет. Доколку може како треба да постапи? 
а) Не, не може. 
б) Да, може. Во случаи каде што природата на предметот на договорот за јавна набавка го оправдува 
нивното  
    користење, при што треба да ги посочи системите за квалитет кои се засновани на релевантните европски  
    или меѓународни стандарди.  
в) Договорниот орган задолжително ги посочува системи за квалитет кон кои економските оператори треба  
    да се придржуваат. 
г) Да, може. Во случаи каде што предмет на договорот за јавна набавка се сложени стоки и услуги, при што  
    треба само да се повика на законската одредба.  

 
Стандарди за управување со животната средина 
 

66.Дали договорниот орган може да бара од економските оператори да се придржуваат кон одредени 
стандарди за управување со животната средина. Доколку може како треба да постапи? 
а) Не, не може. 
б) Да, може. Во случаи каде што природата на предметот на договорот за јавна набавка го оправдува 
нивното  
     користење, при што треба да се повика на шемата за управување со животната средина и за ревизија 
(EMAS) или на стандардите за управување со животната средина засновани на релевантните  
     европски или меѓународни стандарди. 
в) Договорниот орган задолжително ги посочува стандардите кон кои економските оператори треба да се  
    придржуваат.  



г) Да, може. Во случаи каде што предмет на договорот за јавна набавка се сложени стоки и услуги, при што  
    треба само да се повика на законската одредба.  

 
67.Ако договорниот орган бара почитување на одредени стандарди за управување со животната средина, 
на што од подолунаведеното ќе се повика? 
а) На шемата за управување со животната средина и за ревизија (EMAS).  
б) На „заедничка техничка спецификација“ пропишана согласно со постапка која ја признаваат земјите 
членки  
     и која е објавена во Службениот весник на ЕУ. 
в) На европското техничко одобрение издадено од тело за атестирање.  
г) На „европски стандард“ одобрен од Европскиот комитет за стандардизација (CEN). 
 
 
 

Критериуми за доделување на договор за јавна набавка 
 

68.Договорниот орган го доделува договорот за јавна набавка врз основа на критериумот: 
а) Најниска цена. 
б) Најниска цена и економски најповолна понуда. 
в) Економски најповолна понуда.  
г) Трошоци на животен век на производот. 

 
69.Договорниот орган нема да ја користи цената како единствен критериум за избор на најповолна 
понуда 
а) Кај постапките за јавна набавка на услуги за изработка на софтвер, архитектонски или инженерски услуги. 
б) Кај постапките за јавна набавка на услуги за превод и консултантски услуги. 
в) Доколку цената на одредена стока или надоместокот за одредена услуга е пропишан со закон или друг 
пропис. 
г) Сите горенаведени. 

 
70.Договорниот орган го утврдува критериумот економски најповолната понуда врз основа: 
а) врз основа на цената 
б) трошоците со користење на пристапот на исплатливост. 
в) најдобар однос помеѓу цената и квалитетот 
г) сите наведени 

 
71. Договорниот орган нема да ја користи цената како единствен критериум за избор на најповолна понуда: 

а) кога цената на одредена стока или надоместокот за одредена услуга е пропишан со закон или друг 
пропис 
б) Кај постапките за јавна набавка на услуги за изработка на софтвер 
в) Кај постапките за јавна набавка на архитектонски или инженерски услуги. 
г) сите наведени 
 
 

72. Договорниот орган нема да ја користи цената како единствен критериум за избор на најповолна понуда: 
а) Кај постапките за јавна набавка на услуги за изработка на софтвер,  
б) Кај постапките за јавна набавка на архитектонски услуги 
в)Кај постапките за јавна набавка на инженерски услуги 
г) сите наведени 
 
 

73.  Кога договорниот орган го утврдува критериумот економски најповолна понуда врз  основа на   најдобриот 
однос помеѓу цената и квалитетот истото се оценува врз основа на критериуми, вклучувајќи квалитативни, 
еколошки и социјални аспекти поврзани со предметот на набавка кои може да вклучуваат: 
а) квалитет и техничка вредност, естетски и функционални карактеристики, достапност, дизајн прилагоден за сите 
корисници, социјални, еколошки и иновативни карактеристики, како и услови на купопродажба 
б) организација, квалификации и искуство на персоналот кој ќе го извршува договорот, доколку квалитетот на 
ангажираниот персонал може значително да влијае на извршувањето на договорот 
в) пост-продажни услуги и техничка поддршка, а во исклучителни случаи услови на испорака, како што се датум на 
испорака, начин на испорака и рок на испорака или рок на извршување 
г) сите наведени 

 



74. Кога договорниот орган го утврдува критериумот економски најповолна понуда врз основа на трошоците со 
користење на пристапот на исплатливост, трошоците во животниот век на стоките, услугите или работите може 
да ги опфаќаат следниве трошоци: 
а) трошоци за набавка, односно купување и трошоци за одржување  
б) трошоци за користење, како што е потрошувачката на енергија и други ресурси 
в) трошоци поврзани со расходување, како што се трошоци за собирање и рециклирање 
г) сите наведени 
 

75. Кога договорниот орган го утврдува критериумот економски најповолна понуда врз  основа на трошоците со 
користење на пристапот на исплатливост, трошоците во животниот век на стоките, услугите или работите може 
да ги опфаќаат следниве трошоци: 
а) трошоци поврзани со расходување, како што се трошоци за собирање и рециклирање 
б) трошоци за превоз 
в) трошоци кои произлегуваат од скриени недостатоци на стоките 
г) сите наведени 
 
 

Доделување на договорот за јавна набавка 
 

76.Во кој рок договорниот орган е должен да донесе одлука за избор или за поништување на постапката? 
а) 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, а не сметајќи ги деновите во кои договорниот орган чека преземање одредено 
дејствие од друг субјект. 

б) Во рок кој не е подолг од 30 дена, сметајќи од денот определен како краен рок за поднесување на  
    понудите. 
в) Во рок кој не е подолг од 30 дена, односно 20 дена кај поедноставена отворена постапка, сметајќи од 

денот определен како краен рок за поднесување на понудите. 
г) Во рок кој не е подолг од 40 дена, сметајќи од денот определен како краен рок за поднесување на  
    понудите. 

 
77.Доколку договорниот орган смета дека одделна понуда содржи невообичаено ниска цена во однос на 
стоките, услугите или работите што се предмет на набавка или доколку постои сомнеж дека договорот ќе 
биде извршен, како ќе постапи? 
а) Ќе ја исклучи понудата како неприфатлива. 
б) Ќе ја евалуира понудата без оглед на сомнежот кој постои, од причина што сите ризици поврзани со  
    поднесување на понудата ги сноси понудувачот.    
в) Ќе ја одбие понудата ако не најде докази за оправдување на цената на понудата. 
г) Од економскиот оператор, во примерен рок не пократок од пет дена, бара да ја објасни цената или 
трошокот наведен во понудата. 

 
78.Дали понудата може да биде прифатена ако договорниот орган утврди дека цената на понудата е 
невообичаено ниска бидејќи понудувачот добил државна помош ?  
а) Не може. 
б) Да, без да се обезбедат докази. 
в) Да, ако понудувачот докаже дека му била доделена државна помош во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето. 
г) Да, ако понудувачот докаже дека му била доделена државна помош во рок од десет дена од денот на 
приемот на барањето. 

 
79.Со кого, во кој рок и врз основа на што договорниот орган го склучува договорот за јавна набавка? 
а) Со понудувачот чија понуда е избрана за најповолна врз основа на техничката и на финансиската понуда  
    во рок од 30 дена од денот на конечноста на одлуката за избор, но не подоцна од периодот на важност на 
понудата. 
б) Со понудувачот чија понуда има најниска цена врз основа на исполнување на барањата наведени  
    во тендерската документација, во периодот на важност на понудата. 
в) Со понудувачот чија понуда е избрана за најповолна врз основа на финансиската понуда, рок од 10 дена 
од денот на конечноста на одлуката за избор, но не подоцна од периодот на важност на понудата 
г) Со понудувачот чија понуда е избрана за најповолна, во рок од 3 дена пред да истече периодот на 
важност на понудата. 

 
80.Под кој услов  договорниот орган  може да склучи договор со следниот рангиран понудувач ако  
избраниот понудувач се откаже од склучување на договорот или дојде до раскинување заради негово 
ненавремено или неквалитетно извршување? 



а) Под услов цената да не е повисока од 15% во однос на првично избраната понуда.  
б) Под услов цената да не е повисока од 5% во однос на првично избраната понуда. 
в) Под услов цената да не е повисока од 5% во однос на проценетата вредност. 
г) Под услов цената да не е повисока од 10% во однос на првично избраната понуда. 

 
Известување на кандидатите или понудувачите 
 

81.Во зависност од постапката за јавна набавка, договорниот орган ги известува кандидатите, односно 
понудувачите? 
а) За начинот на кој комисијата ја извршила евалуацијата на способноста на кандидатите и/или за начинот  
    на кој ја извршила евалуацијата на понудите. 
б) За одлуките во врска со утврдената способност, извршениот избор на најповолна понуда,  
    склучувањето на рамковната спогодба, вклучувањето во динамичниот систем за набавки  или 
поништувањето на постапката за јавна набавка. 
в) За предлогот на комисијата за избор на квалификувани кандидати и/или избор на најповолна понуда  
    и/или поништување на постапката. 
г) За начинот на намалување на бројот на понуди и на решенија. 
 
82.Известувањето со кое се извествуаат кандидатите, односно понудувачите за донесените одлуки, во кој 
рок се доставува? 
а) Во рок од три дена од денот на донесувањето на соодветната одлука. 
б) Во рок од пет дена од денот на донесувањето на соодветната одлука, освен во случаите на управна 
контрола. 
в) Во рок од три дена од денот на донесувањето на соодветната одлука, освен во случаите на управна 
контрола. 
г) Во рок од пет дена од денот на донесувањето на соодветната одлука. 

 
83.Во прилог на известувањето со кое се известуваат кандидатите, односно понудувачите за донесената 
одлука, што се доставува? 
а) Примерок од записникот од отворање на понудите.  
б) Примерок од предлогот за избор и/или поништување на постапката. 
в) Примерок од извештајот од спроведената постапка. 
г) Примерок од соодветната одлука.  

 
84.Во известувањето за донесената одлука договорниот орган е должен да ги извести понудувачите/ 
кандидатите за причините за донесување на одлуката и тоа секој: 
а) Неизбран кандидат за причините за отфрлање на неговата пријава за учество. 
б) Понудувач чија понуда е отфрлена за причините за отфрлање на неговата понуда, со детално образложе-
ние зошто понудата е неприфатлива. 
в) Понудувач кој поднел прифатлива понуда која не била избрана за најповолна, за името на избраниот по-
нудувач или понудувачи и причините за изборот. 
г) Сите одговори се точни. 

 
85.Периодот за кој се однесува претходното информативно или периодичното индикативно известување 
изнесува најмногу 12 месеци од денот на објавување на известувањето. Во кој случај овој период може да биде 
подолг?  
а) Во случај на набавка на посебни услуги. 
б) Во сите наведени.  
в) Во случај на набавка од секторските дејности. 
г) Во случај кога истото се користи како замена за оглас. 

 
86.За набавките од секторските дејности, договорниот орган може да користи периодично индикативно 
известување: 
а) Како замена за оглас за јавна набавка во постапката со преговарање со објавување оглас. 
б) Како замена за оглас за јавна набавка во ограничената постапка. 
в) Како замена за оглас за јавна набавка во сите видови постапки. 
г) Како замена за оглас за јавна набавка во ограничената постапка и во постапката со преговарање со објавување 
оглас. 
 
87.Кога и во кој рок договорниот орган може да објави известување за доброволна претходна 
транспарентност? 
а) Кога доделува договор за јавна набавка во конкурентна постапка со преговарање, а се објавува истиот ден 
кога договорниот орган на понудувачите им ја доставува одлуката за избор. 
б) Кога доделува договор за јавна набавка во постапка со преговарање без објавување оглас, а се објавува 



истиот ден кога договорниот орган на понудувачите им ја доставува одлуката за избор. 
в) Кога доделува договор за јавна набавка во постапка со преговарање без објавување оглас, а се објавува во 
рок од три дена од денот кога договорниот орган на понудувачите им ја доставил одлуката за избор. 
г) Кога доделува договор за јавна набавка во постапка со преговарање со објавување оглас, а се објавува во 
рок од три дена од денот кога договорниот орган на понудувачите им ја доставил одлуката за избор. 

 
88.Во кој случај договорниот орган објавува известување за измени или дополнителни информации? 
а) Во случај кога врши измена или дополнување на известување што се користи како замена за оглас. 
б) Во случај кога врши измена, замена или дополнување на тендерската документација. 

 в) Во сите наведени случаи.  
 г) Во случај кога врши измена или дополнување на огласот за јавна набавка. 
 

89.Договорниот орган задолжително објавува известување за реализиран договор во ЕСЈН: 
а) Во рок од десет дена од денот на целосната реализација на договорот. 
б) Во рок од триесет дена од денот на целосната реализација на договорот. 
в) Во рок од најмалку десет, а најмногу триесет дена од денот на целосната реализација на договорот. 
г) Во рок од три дена од денот на целосната реализација на договорот. 

 
90.Договорниот орган задолжително објавува поедноставено известување за склучен договор на ЕСЈН во 
рок од десет дена по склучувањето на договорот кај: 
а) Конкурентна постапка со преговарање, постапка со преговарање со објавување на оглас и постапка со 
преговарање без објавување на оглас и поединечни договори кај рамковна спогодба 
б) Набавка од мала вредност и набавка на посебни услуги. 
в) Конкурентен дијалог и конкурс за избор на идејно решение.  
г) Набавка од мала вредност, поедноставена отворена постапка и кај набавка на посебни услуги. 

 
 

91.Што и во кој рок објавува договорниот орган во случај на изменување на договорот за јавна набавка 
или на рамковната спогодба? 
а) Договорниот орган задолжително објавува известување за измена на договорот за време на неговата 
важност во рок од десет дена од денот на изменување на договорот за јавна набавка или на рамковната 
спогодба. 
б) Договорниот орган задолжително објавува известување за измена на договорот за време на неговата 
важност во рок од петнаесет дена од денот на изменување на договорот за јавна набавка или на рамковната 
спогодба. 
в) Договорниот орган задолжително објавува известување за измена на договорот за време на неговата 
важност и примерок од измената на договорот во рок од десет дена од денот на изменување на договорот 
за јавна набавка или на рамковната спогодба. 
г) Договорниот орган задолжително објавува известување за измена на договорот за време на неговата 
важност и примерок од измената на договорот во рок од петнаесет дена од денот на изменување на 
договорот за јавна набавка или на рамковната спогодба. 
 

 
Поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка 
 

92.Во кој од наведениве случаи, договорниот орган може да ја поништи постапката за јавна набавка?  
а) Ако настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган. 
б)  Во сите наведени. 
в) Ако поради непредвидени и објективни околности се промениле неговите потреби.  
г) Ако оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци. 

 
93.Во случај на поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка, договорниот 
орган не смее да спроведе нова постапка за истиот предмет на набавка во период од една година од 
денот на донесувањето на одлуката за поништување на постапката, во кој од наведениве случаи? 
а) Кога настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган.  
б) Понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се  
    понеповолни од реалните на пазарот. 
в) Поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган. 
г) Во ниту еден од наведените. 

 
94.Ако договорниот орган ја поништи постапката за јавна набавка, од причина што поради непредвидени 
и објективни околности се промениле неговите потреби, како ќе постапи? 
а) По конечноста на одлуката за поништување, ќе пристапи кон спроведување на нова постапка. 
б) Не смее да спроведе нова постапка за истиот предмет на набавка во период од една година од денот  



     на донесувањето на одлуката за поништување на постапката. 
в) Ќе пристапи кон преоценување на потребата, со цел да одлучи дали и кога би спровел нова постапка. 
г) Може да спроведе нова постапка за набавка, но, пожелно е тоа да не го направи пред истекот на шест  
    месеци од денот на конечноста на одлуката за поништување. 

 
95.Дали договорниот орган има обврска да објави известување за поништување на постапката за 
доделување на договор за јавна набавка? Доколку има каде и во кој рок се објавува? 
а) Да, договорниот орган објавува известување за поништување на дел или на целата постапка за јавна 

набавка на ЕСЈН во рок од 10 дена од денот на поништувањето на постапката. 
б) Да, договорниот орган објавува известување за поништување на дел или на целата постапка за јавна 

набавка на веб страницата на Бирото во рок од 10 дена од денот на поништувањето на постапката. 
в) Да, договорниот орган објавува известување за поништување на дел или на целата постапка за јавна 

набавка на својата веб страница во рок од 10 дена од денот на поништувањето на постапката. 
г) Не, нема обврска да објави известување за поништување на постапката тукѕ задолжително ги известува 

учесниците во постапката за донесената одлука. 
 

 

  

  Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка 
1. Кога завршува постапката за јавна набавка? 

а) На денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката. 
б) На денот на донесување на одлуката за избор или за поништување на постапката. 
в) На денот на објавување на известувањето за доделување на договорот за јавна набавка или за  
     поништување на постапката. 
г) На денот на испраќање на известувањата за доделување на договорот за јавна набавка или за  
    поништување на постапката до учесниците во постапката. 

 
2. Во кој рок договорниот орган договорниот орган ги враќа мострите,  урнеците и документите кои 

предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација? 
а) Во рок кој го определил во тендерската документација. 
б) Во рок од 30 дена по завршувањето на постапката. 
в) Во рок од 30 дена од отворањето на понудите. 
г) Oва прашање не е законски уредено и за истото одлучува договорниот орган.  

 
3. Колку време договорниот орган го чува досието за постапката за јавна набавка? 

а) Најмалку три години од денот на склучување на договорот за јавна набавка. 
б) Согласно со роковите утврдени во интерните акти што го уредуваат работењето на договорниот орган. 
в) Согласно со роковите утврдени во прописите што го уредуваат архивското и канцелариското работење. 
г) Договорниот орган нема обврска да го чува досието за постапката за јавна набавка. 

 
4. Во зависност од спроведената постапка за доделување на договор за јавна набавка, што од наведеново 

содржи досието за постапката? 
а) Годишен план за јавни набавки. 
б) Измени или дополнувања на годишниот план за јавни набавки. 
в) Оглас за доделување договор за јавна набавка. 
г) Сè погоре наведено. 
 

5. Што се докажува со доставување на мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на 
испорака? 

а) Причините за исклучување од постапката.  
б) Способноста за вршење на професионална дејност. 
в) Стандардите за системи на квалитет, во однос на стоките што треба да се набават. 
г) Техничката и професионална способност на економскиот оператор, во однос на стоките што треба да се 
набават. 
 

  Заеднички одредби за постапките 
 

Општи правила 
 

1. Една од наведениве реченици е точна. Која? 
а) Оглас за јавна набавка се користи за објавување на сите постапки за јавни набавки. 



б) Оглас за јавна набавка се користи како средство за објавување на постапката за јавна набавка, освен 
постапката со преговарање без објавување оглас. 
в) Оглас за јавна набавка се користи за објавување на отворената и ограничената постапка. 
г) За јавните набавки од секторските дејности договорниот орган не може да употреби друго известување 
како замена за огласот. 

 
2. Јавните набавки за потребите на органите на управата или на јавните установи чиј основач е државата 

може централизирано да ги спроведува договорен орган утврден со акт на? 
а) Министерството за финансии. 
б) Владата на Република Македонија. 
в) Собранието на Република Македонија. 
г) Бирото за јавни набавки. 
 

3. Јавните набавки за потребите на на органите на единиците на локалната самоуправа и јавните служби чиј 
основач е локалната самоуправа може централизирано да ги спроведува договорен орган утврден со акт 
на? 
а) Министерството за финансии. 
б) Владата на Република Македонија. 
в) Надлежен орган на локалната самоуправа. 
г) Бирото за јавни набавки. 
 

4. Дали договорните органи можат да набавуваат стоки, услуги или работи согласно склучениот договор на 
централното тело за набавки? 
а) Не, не можат. Договорните органи самостојно спроведуваат постапки за јавна  
     набавка на стоки, услуги и работи.  
б) Не, не можат. Можат само да спроведуваат групна набавка.  
в) Да, можат при што ќе се смета дека спровеле соодветна постапка за јавна набавка. 
г) Да, можат. Само доколку претходно спровеле постапка за јавна набавка, а цените  
    на стоките, услугите или работите се пониски од цените од склучениот договор. 
 

5. Што претставува групна набавка? 
а) Групната набавка е набавка која се врши координирано преку еден договорен орган во име на група на  
     договорни органи (секторски), со цел да се воспостават квалификациски системи.  
б) Групна набавка е набавка која се врши координирано преку еден договорен орган во име на група на  
     договорни органи, за јавна набавка со вредност над 130.000 евра во денарска противвредност.  
в) Групна набавка е набавка која се врши координирано преку еден договорен орган во име на група на  
     договорни органи, за јавна  набавка на услуги за превоз на патници. 
г) Групната набавка е набавка која се врши координирано преку еден договорен орган во име на група на  
     договорни органи, по претходно склучен договор за извршување на групна набавка. 
 

6. Што треба да се дефинира со договорот за извршување на групна набавка? 
а) Сите права и обврски кои договорните органи ќе ги имаат во однос на економскиот оператор со кој ќе биде  
     склучен договорот за јавна набавка. 
б) Критериумите врз основа на кои ќе се утврдува способноста на економските оператори за реализација на  
     предметниот договор. 
в) Техничките спецификации на предметот на набавка. 
г) Сè горенаведено. 
 

 
7. Со планот за своите вкупни потреби за набавки, што од наведеново определува договорниот орган?  

а) Потребата од ангажирање на надворешни стручни лица.  
б) Видот на постапката за јавна набавка.  
в) Претседателот и членовите на комисијата за јавна набавка. 
г) Причините и образложението за користење на постапката со преговарање, односно конкурентен дијалог,  
    ако предвидел нивно спроведување.   

 
8. Кои од наведениве договори за јавна набавка, договорниот орган треба да ги вклучи во планот за своите 

вкупни потреби за набавки? 
а) Потребите што се реализираат преку централно тело за набавки. 
б) Потребите што се реализираат како групна набавка. 
в) Сè горенаведено. 
г) Набавките на посебни услуги.  

 
9. Со планот за своите вкупни потреби за набавки, што од наведеново определува договорниот орган?  



а) Потребата од ангажирање на надворешни стручни лица.  
б) Вид на постапка за јавна набавка 
в) Претседателот и членовите на комисијата за јавна набавка. 
г) Причините и образложението за користење на постапката со преговарање, односно конкурентен дијалог, 
акo предвидел нивно спроведување.   

 
10. Кои од наведениве договори за јавна набавка, договорниот орган треба да ги вклучи во планот за своите 

вкупни потреби за набавки? 
а) Чии вкупен износ месечно не е поголем од 1.000 евра во денарска противвредност. 
б) Чии предмет на набавка е купување или изнајмување на земјиште, згради или друг недвижен имот. 
в) Договорите за набавка на стоки, услуги или работи кои ќе ги реализира преку централно тело за набавки. 
г) Договори за набавка на услуги кои се доделуваат на други договорни органи кои имаат ексклузивно право 
да ги обезбедуваат тие услуги.  
 

11. Дали, договорниот орган во текот на годината може да го измени или дополни годишниот план за јавни 
набавки? 
а) Да, може по потреба согласно со планираните и обезбедените средства за јавни набавки. 
 б) Не, не може. Донесениот план не смее да се менува за целото времетраење на периодот за кој се однесува. 
в) Да, може по потреба доколку директно е загрозена безбедноста, животот и здравјето на луѓето. 
г) Не, не може освен во исклучителни случаи кога настанале непредвидени промени во буџетот на 
договорниот орган.  

 
12. Дали и во кој годишен план за јавни набавки, се внесуваат договорите за јавна набавка кои ќе се 

реализираат повеќе од една година? 
а) Да, се внесуваат и тоа во годишниот план за јавни набавки за годината кога е планирано да се спроведе 
постапката за доделување на договорот. 
б) Да, се внесуваат и тоа во годишниот план за јавни набавки за годината кога ќе се склучи договорот за јавна 
набавка. 
в) Не, не се внесуваат. 
г) Да, се внесуваат и тоа во годишниот план за јавни набавки за годината кога склучениот договорот за јавна 
набавка целосно ќе се реализира. 
 
 

13. Една од наведениве изјави е точна. Која? 
а) Договорниот орган го донесува годишниот план за јавни набавки на почеток на  јануари од тековната година. 

б) Договорниот орган не смее да го менува годишниот план во текот на годината. 

в) Договорниот орган годишниот план го донесува и го објавува на e-nabavki.gov.mk до крајот на јануари од 
тековната година 
г) Договорниот орган годишниот план за јавни набавки го донесува најдоцна до 31 декември во тековната  
година. 
 

14. Договорниот орган води список на квалификувани економски оператори примени во неговите    
квалификациски системи, поделени во категории според:  
а) Предметот на договорите за јавни набавки за кој се однесува квалификацијата. 
б) Видот на договорите за јавни набавки за кој се однесува квалификацијата. 
в) Вредноста на договорите за јавни набавки за која се однесува квалификацијата. 
г) Сите наведени. 

 
15. Како постапува договорниот орган ако не го оформил предметот на набавка во повеќе делови во 

отворената или ограничената постапка? 
а) Ги образложува причините за тоа во годишниот план за јавни набавки. 
б) Ги образложува причините за тоа во одлуката за јавна набавка. 
в) Ги образложува причините за тоа во извештајот од спроведена постапка. 
г) Ги образложува причините за тоа во тендерската документација. 
 

16. Дали договорниот орган може да го ограничи бројот на деловите што може да се доделат на еден 
понудувач? 
а) Да може, доколку во огласот за јавна набавка, во поканата за потврдување на интересот или во поканата 
за поднесување понуди го одреди максималниот број делови по понудувач. 
б) Не може. 
в) Да може, доколку во одлуката за јавна набавка го одреди максималниот број делови по понудувач. 
г) Да може, без да го одреди максималниот број делови по понудувач.  
 

       Проценување на вредноста на договорот за јавна набавка 



 
17. Што не смее да врши договорниот орган со цел да избегне одредена постапка утврдена со Законот за 

јавните набавки? 
а) Не смее да користи методи за пресметување на проценетата вредност на договорите за добивање на 
пониска вредност од реалната проценета вредност на договорот. 
б) Не смее да врши делење на договор за јавнa набавкa на повеќе посебни договори со пониска вредност.  
в) Не смее да врши делење на договор за јавнa набавкa на повеќе посебни договори со пониска вредност, 
ниту пак да користи методи за пресметување на проценетата вредност на договорите за добивање на пониска 
вредност од реалната проценета вредност на договорот. 
г) Не смее да врши делење на договор за јавнa набавкa на повеќе посебни истоветни договори со пониска 
вредност. 
 

18. Како ќе постапи договорниот орган во случај на потреба од набавка за која веќе е спроведена постапката 
за доделување договор за јавна набавка во тековната година, а која не можела да се предвиди во 
моментот на нејзиното спроведување? 
а) Ќе спроведе нова постапка со цел да ја задоволи настанатата потреба, договорниот орган ја зема предвид 
вкупната проценета вредност на соодветната потреба при избор на видот на постапката. 
б) Ќе спроведе нова постапка со цел да ја задоволи настанатата потреба, а при избор на видот на постапка 
предвид треба да ја земе само проценета вредност на новата потреба. 
в) Настанатата потреба треба да ја задоволи со примена на член 11 од Законот. 
г) Настанатата потреба треба да ја задоволи со спроведување на постапка со преговарање без објавување на 
оглас од причини од крајна итност предизвикани од настани кои договорниот орган не можел да ги предвиди 
и да му се припишат како пропуст. 
 

19. Кога се пресметува проценетата вредност на договорот за јавна набавка? 
а) При изготвување на годишниот план за јавни набавки.  
б) При донесување на одлуката за јавна набавка. 
в) При донесување на годишниот план за јавни набавки, а истата се прилагодува пред објавување на огласот.  
г) При изготвување на годишниот план за јавни набавки,а пред донесување на одлуката за јавна набавка, 
договорниот орган ја прилагодува проценетата вредност на конкретниот договор за јавна набавка доколку 
настанат промени во вредноста.  

 
20. Како се пресметува проценетата вредност, ако договорниот орган склучува рамковна спогодба? 

а) Како збир на вкупниот износ што треба да се плати за реализирање на сите договори за јавни набавки што 
ќе се доделат врз основа на таа рамковна спогодба.  
б) Како збир на трошоците, кои се јавуваат кај сите договори за јавни набавки што ќе се доделат врз основа 
на таа рамковна спогодба.  
в) Договорниот орган ја зема предвид максималната проценета вредност, без вклучен ДДВ на сите договори, 
предвидени за целото времетраење на рамковната спогодба или на динамичниот систем за набавки.  
г) Како збир на просечниот месечен трошок кој ќе се јави кај сите договори за јавни набавки што ќе се доделат 
врз основа на таа рамковна спогодба за нејзиното вкупно времетраење. 
 

         Одлука за јавна набавка 
 

21. Што се утврдува со одлуката за јавна набавка?  
а) Предметот на набавката. 
б) Износот и изворот на средствата потребни за реализација на договорот. 
в) Начинот и постапката за јавна набавка  
г) Сè погоре наведено. 
 

22. Ако договорниот орган спроведува постапка со преговарање, каде ги наведува причините и 
образложението за нејзиното користење? 
а) Во одлуката за јавна набавка. 
б) Во записникот од отворањето на понудите. 
в) Во годишниот план за јавни набавки во колоната за забелешки. 
г) Во извештајот од спроведена постапка. 
 

23. Ако договорниот орган спроведува конкурентен дијалог, каде ги наведува причините и образложението 
за неговото користење? 
а) Во одлуката за јавна набавка. 
б) Во записникот од отворањето на понудите. 
в) Во годишниот план за јавни набавки во колоната за забелешки. 
г) Во извештајот од спроведена постапка. 
 



24. Ако договорниот орган врз основа на итни причини изврши намалување на законски пропишаните рокови 
за доставување на понудите, дали и каде треба да ги  наведе и образложи истите? 
а) Да, треба соодветно да ги образложи во одлуката за јавна набавка. 
б) Да, треба да ги наведе и образложи во годишниот план за јавни набавки во колона забелешки 
в) Да, треба да ги наведе и образложи во извештајот од спроведена постапка. 
г) Не, не треба да ги образложува.  
 

25. Како ќе постапи договорниот орган доколку, најповолната прифатлива понуда е со цена повисока од 
износот на средства утврден во одлуката за јавна набавка? 

а) Договорниот орган задолжително ќе ја поништи постапката.  
б) Договорниот орган може да ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на 
договорот, под услов врз основа на спроведена анализа да утврди дека истото е економски поисплатливо од 
повторување на постапката и понудената цена да не го  надминува вредносниот праг пропишан за видот на 
постапката.  
в) Договорниот орган задолжително ќе ја измени одлуката и ќе дообезбеди средства потребни за реализација 
на договорот. 
г) Договорниот орган задолжително ќе ја измени одлуката и ќе дообезбеди средства потребни за реализација 
на договорот, под услов понудената цена да не е понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го 
надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката. 
  

26. Која од наведените работи не е во надлежност на Комисијата за јавни набавки? 
а) Спроведување технички дијалог со економските оператори. 
б) Известување на учесниците во постапката за исходот од истата. 
в) Подготвување на потребните акти врз основа на извештајот од спроведена постапка. 
г) Утврдување на неприфатливи понуди, како и причините заради кои тие понуди се сметаат за неприфатливи. 

 

27. Една од наведените работи не се во надлежност на Комисијата за јавна набавка. Која? 
а) Учествува во подготовката на планот за јавни набавки. 
б) Спроведување технички дијалог. 
в) Проверување на техничките понуди. 
г) Предлагање на најповолната понуда. 

 

28. Која од наведените работи е во надлежност на Комисијата за јавни набавки? 
а) Подготвување на одлуката за јавна набавка. 
б) Објавување на огласот за јавна набавка. 
в) Подготвување на извештај за спроведената постапка. 
г) Објавување негативна референца. 
 

29. Дали и кој треба да има потврда за положен испит за лице за јавни набавки, ако договорниот орган има 
определено организациски облик за вршење на работите за јавни набавки? 
а) Да, треба да има само раководител на организациски облик. 
б) Да, треба да има најмалку едно лице од организациски облик. 
в) Да, треба да има раководител и едно лице од организациски облик. 
г) Сите лица од организацискиот облик. 
 

30. Дали лицето кое поседува потврда за положен испит за јавни набавки може да биде член на комисијата за 
јавни набавки? 
 
а) Да, задолжително е член на комисијата кај постапките за доделување договор за јавна набавка со 
проценета вредност над 130.000 евра за стоки и услуги и над 5.000.000 евра за работи. 
б) Не, не може заради избегнување на судир на интереси. 
в) Да, задолжително е член на комисијата за јавни набавки без разлика на проценетата вредност на 
договорот. 
г) Да, задолжително е член на комисијата за јавна набавка, само кога се спроведува постапката со  
преговарање без објавување на оглас. 
 

31. Доколку договорниот орган има определено организациски облик во чии рамки се вршат работи од 
областа на јавни набавки, што треба да имаат сите лица кои работат во истиот? 
а) Потврда за положен испит за лице за јавни набавки од Бирото за јавни набавки. 
б) Потврда за посетена обука за јавни набавки организирана од приватни организации/здруженија 
в) Потврда за посетена обука за јавни набавки организирана од Министерството за информатичко општество. 
г) Потврда за посетена обука за јавни набавки независно од кого била организирана.  
 



32. Која од наведените работи не е во надлежност на лицето кое ги врши работите од областа на јавните 
набавки? 
а) Учество во подготовката на планот за јавни набавки. 
б) Изготвување на одлуката за јавна набавка. 
в) Објавување на огласот за јавна набавка.  
г) Подготвување на извештај од спроведената постапка. 

 
33. Една од наведениве работи е во надлежност на лицето за јавни набавки. Која? 

а) Учество во подготовката на планот за јавни набавки. 
б) Донесување на одлуката за избор на најповолна понуда. 
в) Известување на понудувачите за исходот од соодветната постапка. 
г) Спроведување на технички дијалог. 
 

34. Која од наведениве работи е во надлежност на лицето за јавни набавки? 
a) Евалуирање на понудите. 
б) Подготвување на извештај од спроведена постапка. 
в) Донесување на одлука за јавна набавка. 
г) Објавување на негативна референца во ЕСЈН. 

 
35. Што од наведеното не е надлежност на лицето или организацискиот облик за јавни набавки? 

а) Учествува во изработката на тендерската документација. 
б) Објавува негативна референца во ЕСЈН. 
в) Учествува во изготвувањето одговор по жалба. 
г) Учествува во подготовката на планот за јавни набавки. 

 
36. Кои услови треба да ги исполнува лицето за јавни набавки? 

а) Да има завршено високо образование и да има соодветна потврда за положен испит за лице за јавни 
набавки. 
б) Да има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС, односно завршен VII/1 степен на образование и да има 
соодветна потврда за положен испит за лице за јавни набавки. 
в) Да има соодветна потврда за положен испит за лице за јавни набавки. 
г) Да има стекнато најмалку 180 кредити според ЕКТС, односно завршен VI/1 степен на образование и да има 
соодветна потврда за положен испит за лице за јавни набавки. 

 
Правила за изработка на тендерската документација 

 

37. Што претставува тендерската документација? 
а) Секој документ изработен од страна на договорниот орган или на кој упатува договорниот орган, а со кој 
се опишуваат или се утврдуваат елементите на одредена набавка или постапка, вклучувајќи го и огласот за 
јавна набавка, претходно информативно известување или периодично индикативно известување кое се 
користи како замена за оглас за јавна набавка,техничките спецификации, описната документација, 
предложените услови на договорот, обрасците што ги пополнуваат кандидатите или понудувачите, 
информациите за општоприменливите прописи и сета дополнителна документација;. 
б) Збир на технички услови, прописи, препораки и стандарди со кои детално се дефинираат минималните 
барања од технички аспект кои стоките, услугите или работите предмет на договорот за јавна набавка треба 
да ги задоволат. 
в) Дел од понудата со која се докажува исполнувањето на поставените технички барања и услови од 
тендерската документација. 

 г) Збир на информации, услови, правила или критериуми кои обезбедуваат точни и целосни информации за 
потенцијалните учесници во постапката. 
 

38.  Дали условите за извршување или функционалните карактеристики, со кои се дефинираат техничките 
спецификации, можат да вклучат и услови во врска со животната средина? 
а) Не, не можат. 
б) Да, можат под услов тие параметри да бидат опишани доволно прецизно за да им се овозможи на 
понудувачите точно да го разберат предметот на набавка на договорниот орган 
в) Да, можат. Само доколку е дозволено доставување на алтернативни понуди. 
г) Да, можат. Само доколку се користи конкурентниот дијалог како постапка за доделување на договорот.  
 

39. Дали договорниот орган, може да ја измени или дополни тендерската документација? 
а) Да, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања или барања од економските оператори, да ја 
измени или дополни тендерската документација. 
б) Не, објавената тендерска документација не смее да се менува и дополнува. 
в) Да, доколку промената произлегува од спроведениот технички дијалог.  



г) Да, доколку промената е предизвикана од непредвидени и објективни околности кои ги промениле 
потребите на договорниот орган  
 

40. Дали договорниот орган е должен да одговори на сите дополнителни прашања кои економските 
оператори можат да ги постават во врска со тендерската документација? 
а) Не, не е должен да одговори. 
б) Да, должен е да одговори на сите прашања.  
в) Да, должен е да одговори, на сите прашања или барања за појаснување или измени кои економските 
оператори можат да ги постават во врска со тендерската документација, под услов истите да бидат поднесени 
најмалку осум дена пред крајниот рок за поднесување понуди или пријави за учество, односно шест дена кај 
поедноставената отворена постапка и четири дена кај набавката од мала вредност со објавување оглас. 
г) Да, должен е да одговори, под услов прашањата да бидат поднесени најмалку шест дена пред крајниот рок 
за поднесување на понуди или пријави за учество и истите да се од клучно значење за поднесување на 
прифатливи понуди, односно пријави. 
 

41. Дали лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација смеат да учествуваат во 
постапката за доделување на договорот? 
a) Да, смеат да учествуваат. 
б) Не, не смеат да бидат понудувачи, или членови во група на понудувачи во постапката за јавна набавка 
в) Да, смеат да учествуваат само како членови во група на понудувачи. 
г) Да, смеат да учествуваат доколку тоа изречно го дозволи договорниот орган во тендерската  документација. 
 

42. Кога договорниот орган доделува договор за јавна набавка на услуги за изработка и дизајнирање на 
софтверско решение за негови потреби, каква одредба треба да биде содржана во тендерската 
документација и договорот за јавна набавка? 
а) Одредба со која договорниот орган нема да ја користи цената како единствен критериум за избор на 
најповолна понуда. 
б) Одредба за гарантниот период во кој ќе треба да се отстранат сите скриени недостатоци на софтверското 
решение. 
в) Одредба за вредносно органичување на надградбите на софтверското решение. 
г) Одредба за ограничување на вредноста на превентивното одржување на софтверското решение. 
 

43. Кај поедноставената отворена постапка, во кој рок договорниот орган може да изврши измена и 
дополнување на тендерската документација? 

а) Најдоцна 6 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите 
б) Најдоцна 4 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите. 
в)Најдоцна 3 работни дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите. 
г) Кај оваа постапка не може да се менува и дополнува тендерската документација. 
 

       Учество во постапката за доделување на договор за јавна набавка 
 

44. Една од наведениве реченици е точна. Која? 
а) Економските оператори задолжително формираат група на економски оператори со цел заедно да 
поднесат пријава за учество или групна понуда во постапка во која самостојно не ги исполнуваат 
критериумите за утврдување на способност. 
б) Економските оператори не смеат да се здружат и да формираат група на економски оператори со цел 
заедно да поднесат пријава за учество или групна понуда.  
в)  Договорниот орган нема да бара од групата економски оператори да има соодветна правна форма како 
услов за поднесување групна понуда или групна пријава за учество. 
г) Економски.те оператори можат да се здружат и да формираат група на економски оператори со цел  заедно 
да поднесат пријава за учество или групна понуда. 

 
45. Што претставува составен дел на групната понуда? 

a) 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 
б) Договор за извршување на групна набавка. 
в) Договор за деловно-техничка соработка помеѓу членовите на групата. 
г) Договор за ставање на располагање на соодветните ресурси потребни за реализација на договорот. 
 

46. Кои податоци особено ги содржи договорот за поднесување групна понуда?  
a) Членот на групата што ќе биде носител на групата, односно што ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува 
групата пред договорниот орган 
б) Краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на 
договорот. 



в) Членот на групата што ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата 
г) Сите погоре наведени. 
 

47. Како одговараат членовите на групата економски оператори пред договорниот орган?  
а) Членовите на групата одговараат неограничено и солидарно пред договорниот орган за обврските 
преземени со понудата. 
б) За обврските преземени со понудата единствено одговара носителот на набавката. 
в) За обврските преземени со понудата единствено одговара членот на групата кој во име на групата 
економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка. 
г) За обврските преземени со понудата одговара членот на групата кој ќе ја издаде фактурата. 

 
48. Во кој од наведениве случаи член во групата економски оператори не може да се повлече од групата 

економски оператори до склучување на договорот за јавна набавка? 
а) Доколку е носител на групата економски оператори. 
б) Останатите членови од групата солидарно не ги преземаат обврските на членот од групата кој сака да се 
повлече од групата економски оператори. 
в)Доколку групата економски оператори не може да го докаже исполнувањето на критериумите за 
утврдување способност што се барале во постапката без тој член. 
г) Сите горе наведени.  

 
49. Кога може договорниот орган да спроведе технички дијалог? 

а) Во случај на доделување на договор за јавна набавка на работи со вредност над 500.000 евра. 
б) Во случај на доделување на договор за јавна набавка на стоки кој ќе се додели со спроведување на 
отворена постапка. 
в) Во случај на доделување на договор за јавна набавки на стоки, услуги и работи со вредност над 130.000 
евра. 
г) по донесувањето на одлуката за јавна набавка, а пред објавување на огласот за јавна набавка. 

 
50. Дали договорниот орган има обврска да го достави записникот од спроведениот технички дијалог. Доколку 

има до кого го доставува? 
а) Да, го доставува до сите економски оператори кои ја презеле тендерската документација без оглед дали 
дале или не предлози и коментари на истата. 
б) Да, го доставува до сите економски оператори кои тоа ќе го побараат.  
в) Договорниот орган преку ЕСЈН го доставува записникот од спроведениот технички дијалог до сите 
економски оператори кои дале предлози и коментари на објавената тендерска документација во рок од три 
дена од завршувањето на дијалогот. 
г) Не, договорниот орган нема таква обврска. 
 

51.  Дали лицата кои учествуваат во изработка на тендерската   документација можат да бидат понудувачи или 
членови во група понудувачи во постапкате за јавни набавки? 
а) Да, можат. 
б) Да можат, но само како  членови во група на понудувачи.  
в) Да можат, но само како подизведувачи.  
г) Не, не можат 

 
52. Што треба да наведе и  да достави понудувачот во понудата, доколку има намера дел од договорот за јавна 

набавка да отстапи на еден или повеќе подизведувачи? 
а) Сите подолунаведени. 
б) Да ги наведе сите подизведувачи, како и секој дел од договорот за кој има намера да го додели на 
подизведувачи; 
в) Да ја достави документација за утврдување способност на предложените подизведувачи 
г) Да достави барање од подизведувачот за директно плаќање, доколку подизведувачот го бара тоа. 
 

53. Дали носителот на набавката може, во текот на реализација на договорот за јавна набавка, да ги менува 
подизведувачите за оној дел од договорот за јавна набавка што го отстапил на подизведувачи? 
а) Да, може само по претходно одобрение од договорниот орган. 
б) Да, може да ги менува доколку оцени дека тоа е потребно заради реализација на договорот. 
в) Не, не може да ги менува. 
г) Не, не може да ги менува, освен по барање на договорниот орган. 
 

54. Со колку понуди може да учествува понудувачот, во рамките на иста постапка за доделување на договор 
за јавна набавка? 
а) Може да учествува со повеќе понуди. 
б) Може да учествува само со една пријава за учество, односно понуда. 



в) Може да учествува со повеќе понуди само доколку е член во група на понудувачи. 
г) Може да учествува со една самостојна понуда и со една понуда во која настапува како подизведувач. 
 

55. Во кој од наведениве случаи, договорниот орган нема да ги отфрли пријавите за учество, односно 
понудите на економскиот оператор доставени во рамките на иста постапка за доделување на договор за 
јавна набавка?  
а) Ако учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна пријава за учество, односно понуда. 
б) Ако учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна пријава за учество,  
односно понуда.  
в) Ако учествува како подизведувач во повеќе од една пријава за учество, односно понуда. 
г) Сите горенаведени. 
 

56.  Koja oд наведениве реченици е точна?   
 

а) При спроведување на постапка со преговарање со претходно објавување на оглас, договорниот органне 
смее да го ограничи бројот на способните кандидати кои ќе бидат поканети да поднесат првична понуда. 
б) При спроведување на ограничена постапка договорниот орган може да покани не помалку од седум 
способни кандидати.  
в) Договорниот орган може да го ограничи бројот на способни кандидати кои ќе бидат поканети да поднесат 
првична понуда или да учествуваат во дијалогсамо кај конкурентната постапка со преговарање, постапката 
со преговарање со објавување оглас и  конкурентен дијалог. 
г) Договорниот орган може да го ограничи бројот на способни кандидати кои ќе бидат поканети да поднесат 
првична понуда или да учествуваат во дијалог во ограничената постапка, на пет кандидати, а во 
конкурентната постапка со преговарање, конкурентниот дијалог и партнерството за иновации, на три 
кандидати. 
 

57.  Ако при спроведување на ограничена постапка, конкурентната постапка со преговарање, конкурентниот 
дијалог и партнерството за иновации, бројот на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за утврдување 
на способност е помал од минималниот број наведен во огласот, како ќе постапи договорниот орган? 

 
а) Задолжително ќе ја поништи постапката. 
б) Задолжително ќе ја спроведе постапката, но само со оние кандидати кои ги исполниле критериумите за  
утврдување на способност 
в) Може да ја поништи постапката или да ја спроведе само со оние кандидати кои ги исполниле 
критериумите за утврдување на способност.  
г) Може да ја поништи постапката или да ја спроведе само со оние кандидати кои ги исполниле 
критериумите за утврдување на способност, доколку има најмалку два способни кандидати. 

 
58.  Договорниот орган во огласот за јавна набавка или во поканата за потврдување на интерес наведува дека 

планира да го намали бројот на способни кандидати, како и минималниот, и доколку е потребно, максималниот 
број на кандидати што има намера да ги покани. Како ќе го намали бројот на кандидати кои ги исполнуваат 
критериумите за утврдување на способност?   

 
а) Ги намалува соодветно на наведениот минимален или максимален број на кандидати. 
б) Договорниот орган има дискреционо право да одбере кој од способните кандидати ќе бидат повикани. 
в) Ако ги намалува способните кандидати кои ги исполнуваат критериумите за утврдување на способност кои 
треба да бидат повикани, истовремено до кандидатите кои не биле повикани доставува известување врз 
основа на кои правила е направен изборот. 
г) Во огласот за јавна набавка или во поканата за потврдување на интерес наведува објективни и 
недискриминаторски критериуми или правила што планира да ги користи за да го намали бројот на способни 
кандидати, како и минималниот, и доколку е потребно, максималниот број на кандидати што има намера да 
ги покани. 

 
59.  Договорниот орган ја користи можноста за намалување на бројот на понуди во конкурентна постапка со 

преговарање или го намалува бројот на можни предложени решенија кога спроведува конкурентен дијалог или 
користи партнерство за иновации со... 
А) тоа што истите ги намалува соодветно на наведениот минимален или максимален број на кандидати. 
б) дискреционо право да одбере кој од способните кандидати ќе бидат повикани. 
в) намалување на бројот на понуди или решенија дури во завршната фаза од преговорите или дијалогот. 
г) примена на критериумите за избор на најповолна понуда утврдени во огласот и во тендерската 
документација. Намалениот број на понуди или решенија мора да обезбеди вистинска конкуренција во 
завршната фаза од преговорите или дијалогот. 
 
 



       Гаранции 
 

60. Дали договорниот орган во отворена и/или ограничена постапка може да бара гаранција на понудата. 
Доколку може во каков вид истата може да ја бара? 
а) Да, може. И тоа во вид на банкарска гаранција а во спротивно задолжително бара изјава за сериозност на 
понудата. 
б) Да, може. И тоа исклучиво во вид на банкарска гаранција. 
в) Да, може. И тоа во вид на депонирани средства, а во спротивно задолжително бара изјава за сериозност на 
понудата. 
г) Не, не може. Она што може да бара е изјава за сериозност на понудата.  
 

61. Доколку договорниот орган бара гаранција на понудата во вид на банкарска гаранција, како ќе ја изрази 
бараната вредност на гаранцијата и колкава истата смее да биде?  
а) Како процент од вредноста на понудата, при што висина на гаранција не  смее да е поголема од 5% од 
вредноста на понудата без вклучен ДДВ. 
б) Како апсолутна вредноста, при што висина на гаранција не смее да е поголема од 3% од проценетата  
вредност на предметот на набавка. 
в) Како процент од проценетата вредност на предметот на набавка, при што висина на гаранција не смее да 
е поголема од 3%.  
г) Како процент од вредноста на понудата, при што висина на гаранција не смее да е поголема од 3% од 
вредноста на понудата без вклучен ДДВ. 

 
62. Доколку договорниот орган не бара гаранција на понудата во вид на банкарска гаранција дали и каков 

инструмент на заштита од несериозни понудувачи има на располагање? 
а) Да, во овој случај задолжително бара изјава за сериозност на понудата. 
б) Не, не постои друг инструмент за заштита. 
в) Да, во овој случај задолжително бара изјава со која понудувачот се обврзува дека ќе го реализира 
договорот доколку биде избран за најповолен.    
г) Да, во овој случај задолжително бара потврда заверена од надлежен орган со која понудувачот под 
морална, материјална и кривична одговорност се обврзува да го реализира договорот ако биде избран   за 
најповолен.   

 
63. Доколку договорниот орган во тендерската документација предвидел доставување на гаранција на 

понудата, како истата се доставува?  
а) Заедно со понудата во оригинална форма. Но, понудувачите може да бидат повикани дополнително да 
достават валидна гаранција доколку, по корекцијата на аритметичките грешки истата не е со бараната висина.   
б) Заедно со понудата во оригинална форма и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за  
поднесување на понудите. 
в) Заедно со понудата во фотокопија.  
г) Заедно со понудата во оригинална форма. Но, договорниот орган може на одредени понудувачи чии 
понуди се прифатливи да им дозволи дополнително да ја достават по истекот на рокот за поднесување на 
понудите. 
 

64. Во кој од наведениве случаи, договорниот орган ќе ја наплати гаранцијата на понудата, ќе ги задржи 
депонираните средства, односно ќе ја активира изјавата за сериозност на понудата? 
а) Ако понудувачот ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност. 
б) Ако понудувачот не ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата. 
в) Ако понудувачот не го потпише договорот за јавна набавка согласно со условите од тендерската 
документација и доставената понуда.  
г) Сите погоре наведени. 

 
65.  Во кој од наведениве случаи договорниот орган на економскиот оператор, ќе му издаде негативна 

референца? 
а) Ако ја прифати исправката на аритметичките грешки. 
б)Доколку дојде до наплата на банкарската гаранција односно до прекршување на изјавата за сериозност на 
понудата. 
в) Ако го потпише договорот за јавна набавка. 
г) Во сите наведени случаи. 

 
66. При спроведување на постапка за доделување на договор за јавна набавка, што од наведеното претставува 

основ за издавање негативна референца? 
а) Понудувачот дал повисока цена од проценетата вредност. 
б) Понудувачот не земал активно учество на електронската аукција. 
в) Понудувачот одбива да го потпише договорот за јавна набавка согласно со условите кои не биле наведени 



во тендерската документација.  
г) Понудувачот ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност. 

 
67. Едно од наведениве дејствија, односно пропуштање за преземање дејствија од страна на понудувачот, не 

претставува основ за издавање негативна референца. Кое? 
а) Повлекување на понуда пред истекот на периодот на нејзината важност. 
б) Одбивање на потпишувањето на договорот за јавна набавка согласно со условите од тендерската 
документација и доставената понуда. 
в) Не обезбедување гаранција за квалитетно извршување на договорот, согласно со предвиденото во 
тендерската документација. 
г) Повлекување на понуда пред истекот на крајниот рок за поднесување на понуди. 

 
68. Како ќе постапи договорниот орган доколку, понудувачот ја прекрши дадената изјава за сериозност на 

понудата? 
а) Ќе го исклучи од натамошната постапка понудувачот и во ЕСЈН ќе му објави негативна референца.  
б) Ќе го исклучи од натамошната постапка понудувачот. 
в) Неговата понуда ќе ја евалуира, а во ЕСЈН ќе му објави негативна референца. 
г) Неговата понуда ќе ја евалуира, а на предметниот понудувач ќе му забрани да учествува на сите идни 
постапки за доделување договори за јавни набавки кои договорниот орган ќе ги спроведе во период од  една 
година.  

 
69. За што има забрана економскиот оператор кој има негативна референца? 

а) За учество во постапките за доделување договори за јавна набавка за одреден период. 
б) За учество во постапките за доделување договори за јавна набавка кои ги спроведува договорниот орган 
кој ја издал негативна референца. 
в) За учество во постапките за доделување договори за јавна набавка за период од 1 (една) година.  
г) За учество во постапките за доделување договори за јавна набавка со проценета вредност над 130.000  евра 
во денарска противвредност. 

 
70. Каков ефект за економскиот оператор има секоја наредна издадена негативна референца? 

а) Периодот на негово исклучување од сите идни постапки за доделување договори за јавни набавки, се  
    зголемува за дополнителни три месеци, но не повеќе од една година. 
б) Периодот на негово исклучување од сите идни постапки за доделување договори за јавни набавки, се  
зголемува за дополнителна една година.  
в) Периодот на негово исклучување од сите идни постапки за доделување договори за јавни набавки, се 
зголемува за дополнителна една година, но не повеќе од три години.  
г) Периодот на негово исклучување од сите идни постапки за доделување договори за јавни набавки, се  
зголемува за дополнителни шест месеци.   

 
71. Како ќе постапи комисијата за јавна набавка, доколку во постапката за доделување договор за јавна 

набавка учествува и група економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна 
референца?  
а) Ќе ја исклучи групата економски оператори од постапката бидејќи забраната за учество во постапката се  
    однесува и на групата економски оператори. 
б) Ќе го исклучи само економскиот оператори (кој има негативна референца) од постапката бидејќи  
забраната за учество во постапката се однесува само за него. 
в) Понудата на групата економски оператори ќе ја евалуира, а на економскиот оператори (кој има негативна 
референца) ќе му забрани да учествува на сите идни постапки за доделување договори за  јавни набавки кои 
договорниот орган ќе ги спроведе во период од една година. 
г) Ова прашање не е законски уредено и за истото одлучува договорниот орган.  
 

72. Доколку во групата економски оператори членува оператор кој има негативна референца, дали забраната 
за учество во постапките за доделување на договори за јавни набавки ќе се однесува на целата група? 
а) Не, забраната за учество не се однесува на целата група. 
б) Да, забраната за учество се однесува на целата група.  
в) Да, забраната за учество ќе се однесува на целата група само доколку, понудувачот кој има негативна 
референца е носител на групата.  
г) Да, забраната за учество ќе се однесува на целата група само доколку, истата е составена од домашни  
понудувачи.  

 
73. Дали економскиот оператор на кој му била објавена негативна референца во текот на постапката за 

доделување на договор за јавна набавка има право на жалба. Доколку има до кого ја доставува? 
а) Да, има, а жалбата ја доставува до Државната комисија за жалби по јавни набавки. 
б) Не, нема право на жалба. 



в) Да, има, а жалбата ја доставува до Управниот суд. 
г) Да, има, а жалбата ја доставува до надлежен Основен суд. 

 
74. Кога договорниот орган ќе објави негативна референца, на понудувачот поради повлекување на неговата 

понуда пред истекот на периодот на нејзината важност? 
а) Истовремено со објавување на известувањето за склучен договор или за поништување на постапката.  
б) Во рок од три дена од денот на прием на известувањето за избор или за поништување на постапката.  
в) На денот на донесување на одлуката за избор или за поништување на постапката. 
г) Во рок од три работни дена од денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на 
    постапката. 

 
75. Ако понудувачот одбие да го потпише договорот за јавна набавка, дали договорниот орган може да му 

објави негативна референца? 
а) Да, може.  
б) Не, не може.  
в) Да, може. Но, само под услов одбивањето да не произлегува од промена на условите од тендерската  
документација и доставената понуда.  
г) Да, може. Но, само под услов одбивањето да не произлегува од промена на условите од доставената  
понуда. 

 
76. Дали податоците за негативни референци се јавно достапни? 

а) Да, на ЕСЈН. 
б) Да, на веб страницата на договорниот орган кој ја издава негативната референца. 
в) Да, на веб страницата на Службен весник на РМ. 
г) Да, на веб страницата на Бирото за јавни набавки. 

 
77. До кога треба да е со важност гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот? 

а) Три дена од денот на склучувањее на договорот. 
б) До доделување на договорот за јавна набавка.  
в) До целосно реализирање на договорот за јавна набавка 
г) Пет дена од денот на склучување на понудата. 

 
78. Дали договорниот орган може да побара од понудувачите продолжување на периодот на важност на 

гаранцијата на понудата. Доколку може во кои случаи е тоа можно? 
а) Не, во никој случај не може да побара продолжување на периодот на важност на гаранцијата на  понудата. 
б) Да, може во исклучителни случаи. 
в) Да, може, но само ако оваа можност ја навел во тендерската документација  
г) Да, може во соодветно оправдани случаи.   

 
79. Дали договорниот орган може да бара од понудувачот чија понуда е избрана за најповолна, да обезбеди 

гаранција за квалитетно извршување на договорот. Доколку може во каков вид и каде го наведува ова барање? 
а) Да, во вид на банкарска гаранција и тоа задолжително го наведува во тендерската документација. 
б) Да, во вид на банкарска гаранција. Но, нема обврска истото да го наведе. 
в) Да, во вид на банкарска гаранција и тоа задолжително го наведува во известувањето кое го праќа до  
понудувачот.  
г) Да, во вид на банкарска гаранција и тоа задолжително го наведува во одлуката за избор на најповолна 
понуда.  
 

80. Во кој случај, договорниот орган не може да бара гаранција за квалитетно извршување на договорот? 
а) При спроведување на конкурс за избор на идејно решение. 
б) При доделување на договори за јавна набавка на консултантски услуги. 
в) При доделување рамковна спогодба. 
г) Во сите наведени. 
 

81. Дали договорниот орган може да бара гаранција за квалитетно извршување на договорот кај 
поединечните договори што се доделуваат врз основа на рамковна спогодба? 
а) Не, не може.  
б) Да, може. 
в) Да, може. Но, само доколку предмет на спогодбата е изведување на работи. 
г) Да, може. Но, само доколку проценетата вредност на поединечниот договор е над 20.000 евра во денарска 
противвредност. 

 
 
 



82. Важноста на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, колку треба да изнесува?  
а) Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да е со важност од најмалку 24 дена од денот 
на реализирање на договорот за јавна набавка. 
б) Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да е со важност од не помалку од 14 дена од 
денот на целосното реализирање на договорот за јавна набавка.  
в) Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да е со важност до целосно реализирање на  
    договорот за јавна набавка. 
г) Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да е со важност до рокот договорен од страна 
на договорниот орган и носителот на набавката, и истиот не може да е покус од 14 дена од денот  на 
реализирање на договорот за јавна набавка. 

 
83. Ако негативната референца се издаде во текот на реализација на договорот, дали носителот на набавката 

има право на правна заштита? 
а) Да, може да поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки. 
б) Да, може да поведе спор пред надлежен суд. 
в) Да, може да поднесе тужба до Управниот суд. 
г) Не, нема право на правна заштита. 

 
84. Доколку договорниот орган предвиди авансно плаќање, дали и што треба да обезбеди од носителот на 

набавката? 
а) Нема обврска да обезбеди било што. 
б) Задолжително обезбедува банкарска гаранција во висина на договорениот аванс. 
в) Може да обезбеди банкарска гаранција или депонирани средства во висина на договорениот аванс. 
г) Обезбедува банкарска гаранција од носителот на набавката во висина од 5% до 15% од вредноста на  
    дадениот аванс. 
 

85. Договорниот орган не бара гаранција на понудата во вид на банкарска гаранција кај : 
а) отворена постапка 
б) ограничена постапка 
в) набавка од мала вредност и поедноставената отворена постапка 
г) сите наведени    

 
86.  Кога договорниот орган бара заедно со понудата да се достави гаранција на понудата во вид на банкарска 

гаранција истата треба да е со важност: 
а) најмалку 30 дена 
б) најмалку 30 дена по денот на истекот на важноста на понудата 
в) не помалку од денот на истекот на важноста на понудата 
г) договорниот орган тоа го утврдува и наведува во огласот и во тендерската документација 

 
87.  Банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот од понудувачот не се бара кај:                        

а) сите наведени 
б) договорите за јавни набавки на консултантски услуги 
в) при доделување рамковна спогодба 
г) конкурсот за избор на идејно решение  

 
88.   Договорниот орган со тендерската документација може да утврди и други видови гаранции од понудувачите 

кога: 
 

а) не барал гаранција на понудата во вид на банкарска гаранција или изјава за сериозност на понудата 
б) не барал гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот 
в) не ги барал сите горенаведени гаранции 
г) произлегува согласно со посебен закон и во зависност од природата на предметот на набавка за аспекти  од 
договорот кои не се опфатени со другите побарани гаранции. Во случај кога договорниот орган бара друг вид 
гаранции, во тендерската документација го предвидува видот и условите на гаранцијата 
 

 
89. По истекот на периодот на исклучување од учество во постапките за јавни набавки поради објавена 

негативна референца, за да може повторно да учествува сите идни постапки за јавни набавки понудувач 
треба: 
а) Да достави барање до Бирото за јавни набавки со известување дека треба да се избрише од листата на 
издадени негативни референци 



б) Да достави известување до договорниот орган кој ја има издадено првата негативна референца, ако е издадена 
една или се издадени повеќе негативни референци за него со барање истиот да го избрише од листата на издадени 
негативни референци  
в) да ги преземе сите горенаведени дејствија 
г) не е потребно ништо да направи со оглед на тоа што објавената негативна референца автоматски се брише 
од листата на издадени негативни референци. 
 

 
Начин на објавување 
 
Објавување на огласите и известувањате 
 

90. Што користи договорниот орган заради прецизно утврдување на предметот на договорот за јавна набавка 
или рамковната спогодба? 
а) Го користи Заеднички поимник за јавни набавки. 
б) Ја користи Уредбата за услугите и за видовите на активности на градење кои се предмет на договорите  за 
јавни набавки. 
в) Го користи Правилникот за формата и содржината на огласите за доделување на договори за јавни набавки.  
г) Го користи Правилникот за содржината на тендерската документација. 

 
91. Кој го донесува Општиот поимник за јавни набавки? 

а) Министерот за финансии. 
б) Владата на Република Македонија. 
в) Собранието на Република Македонија. 
г) Директорот на Бирото за јавни набавки. 

 
92. Во кој од наведениве случаи, договорниот орган е должен да објави оглас за доделување на договор за 

јавна набавка? 
а) Кога спроведува отворена постапка или ограничена постапка. 
б) Кога спроведува постапка со преговарање со претходно објавување на оглас.  
в) Кога спроведува поедноставена отворена постапка. 
г) Во сите наведени случаи. 

 
93. Што од наведеново задолжително се објавува во огласот за доделување на договор за јавна набавка? 

а) Тендерската документација  
б) Информации во врска со задолжителните одредби од договорот за јавна набавка. 
в) Упатства во врска со изработка и поднесување на техничката и финансиската понуда. 
г) Информации за правната и финансиската рамка за извршување на договорот. 
 

94. Каде се објавува огласот за доделување на договор за јавна набавка за отворена или ограничена постапка? 
а) Во „Службен весник на Република Македонија. 
б) На веб страната на Бирото за јавни набавки. 
в) На ЕСЈН и во „Службен весник на Северна Република Македонија“. 
г) На веб страната на договорниот орган кој ја спроведува постапката. 
 

95. Каде се објавува огласот за доделување на договор за јавна набавка на конкурентната постапка со 
преговарање?   
а) На веб страната на Бирото за јавни набавки. 
б) На ЕСЈН и во „Службен весник на Северна Република Македонија“. 
в) На веб страната на договорниот орган кој ја спроведува постапката. 
г) Во „Службен весник на Република Македонија. 

 
96. Каде се објавува огласот за доделување на договор за јавна набавка за партнерство за иновации?  

а) На веб страната на Бирото за јавни набавки. 
б) На веб страната на договорниот орган кој ја спроведува постапката. 
в) Во „Службен весник на Република Македонија. 
г) На ЕСЈН и во „Службен весник на Северна Република Македонија“. 

 
 
97. Освен на ЕСЈН и во „Службен весник на Република Македонија“, каде задолжително договорниот орган го 

објавува огласот за доделување договор за јавна набавка, ако неговата проценета вредност без вклучен 
ДДВ е над 130.000 евра за стоки и услуги? 
а) Во Службено гласило на Европската унија. 
б) На својата веб страна.  



в) На веб страната на Бирото за јавни набавки. 
г) На веб страната на Делегацијата на Европската унија во Република Македонија. 
 

98. Освен на ЕСЈН и во „Службен весник на Република Македонија“, каде задолжително договорниот орган го 
објавува огласот за доделување договор за јавна набавка, ако неговата проценета вредност без вклучен 
ДДВ е над  5.000.000 евра за работи во класичниот јавен сектор? 
а) На својата веб страна.  
б) На веб страната на Бирото за јавни набавки. 
в) Во Службено гласило на Европската унија.  
г) На веб страната на Делегацијата на Европската унија во Република Македонија. 

 
99. Дали и во кој случај договорниот орган огласот за доделување на договор за јавна набавка, го објавува во 

Службено гласило на Европската унија? 
а) Не, не постои таква обврска за договорниот орган. 
б) Не, не постои таква обврска за договорниот орган бидејќи има дискреционо право да одлучи дали  
    огласот ќе го објави во Службено гласило на Европската унија. 
в) Објавувањето на огласот во Службено гласило на ЕУ е задолжително ако проценетата вредност на 
договорот е над  130.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги во класичниот јавен сектор, 
односно  5.000.000 евра за работи во класичниот јавен сектор. 
г) Објавувањето на огласот во Службено гласило на ЕУ е задолжително ако проценетата вредност на 
договорот е  под  130.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги, односно под  5.000.000 евра за 
работи во класичниот јавен сектор. 

 
100. Една од подолу наведените набавки, создава обврска за договорниот орган да објави оглас. Која? 

а)  Набавка на услуги со проценета вредност до 500 евра без ДДВ во денарска противвредност. 
б) Набавката на услуги со проценета вредност над  1.000 евра без ДДВ во денарска противвредност за стоки 
и услуги или за конкурс за избор на идејно решение 
в) Набавката на стоки кои се набавуваат по посебно поволни услови од понудувач кој ги затвора своите  
    деловни активности. 
г) Набавката на дополнителни работи кои не се вклучени во основниот договор, а се нужни да се изведат. 

 
101. Кога постапката за доделување договор за јавна набавка, се смета за започната? 

а) Со донесување на одлуката за јавна набавка. 
б) Со објавувањето на огласот. 
в) Со доставување на огласот за објавување. 
г) Со доставување на понудите во конкретната постапка. 

 
102. Кога постапката со преговарање без објавување на оглас, се смета за започната? 

а) Со донесување на одлуката за јавна набавка. 
б) Со објавување на претходно индикативно известување. 
в) Со испраќањето на поканата за доставување понуда. 
г) Со подготовка на поканата за доставување понуда. 
 

103.  При вршење на јавните набавки на посебни услуги, договорниот орган ги применува начелата на јавните набавки 
утврдени во овој закон во однос на:  

 
а)  сето наведено е точно 
б) транспарентност, определување на предметот на набавка, техничките спецификации 
в) потребата да се обезбеди квалитет, континуитет, ценовна достапност, расположливост и сеопфатност на услугите  
г) посебните потреби на различните групи корисници, вклучувајќи ги и маргинализираните и ранливите групи, 
соработката и зацврстување на улогата на корисниците и иновативноста 
 

104.  Кога договорниот орган врши набавка на посебни услуги со проценета вредност за коja согласно одредбите од 
овој закон треба да се спроведе постапка за јавна набавка, својата намера ја објавува на еден од следните начини, 
освен доколку се исполнети условите за користење на постапката со преговарање без објавување оглас: 

 
а) со оглас за јавна набавка 
б) со претходно информативно известување или со периодично индикативно известување во секторските 
дејности, при што известувањето мора изречно да се однесува на видот на услугите кои се предмет на 
набавка. Во известувањето се наведува дека договорите ќе се доделуваат без натамошно објавување и треба 
да содржи покана заинтересираните економски оператори да го изразат својот интерес 
в) во секторските дејности, со оглас за воспоставување квалификациски систем кој се објавува континуирано  
г) сето наведено е точно 
 



105.  Како се евидентираат документите кои произлегуваат од спроведената постапка за јавна набавка? 
 

а) Евиденцијата на сите документи што произлегуваат од соодветната постапка за јавна набавка се води во посебна 
евидентна книга во електронска форма на ЕСЈН. 
б) По завршување на договорниот орган оформува досие за постапката за јавна набавка, кое го чува согласно со 
роковите утврдени во прописите што го уредуваат архивското и канцелариското работење.  
в) сето наведено е точно  
г) Примерок од досието за постапката што се спровела во електронска форма преку ЕСЈН се чува во ЕСЈН најмалку 
пет години од денот на склучување на договорот за јавна набавка или од конечноста на одлуката за поништување 
на постапката на начин кој обезбедува зачувување на интегритетот на податоците. 
 

 
Известување за склучен договор 
 

 
106. По склучување на рамковна спогодба, што и каде договорниот орган задолжително треба да објави? 

а) На ЕСЈН објавува известување за донесена одлука за избор на најповолна понуда. 
б) На ЕСЈН објавува извештај од спроведената електронска аукција. 
в) На ЕСЈН објавува известување за склучен рамковен договор.  
г) На ЕСЈН објавува извештај од спроведената постапка. 
 

107. По спроведување на конкурс за избор на идејно решение со прогласување на најдобро рангиран учесник, 
што и каде договорниот орган задолжително треба да објави? 
а) На ЕСЈН објавува известување за донесена одлука за избор на најповолна понуда. 
б) На ЕСЈН објавува извештај од спроведената електронска аукција. 
в) На ЕСЈН објавува извештај од спроведената постапка. 
г) На ЕСЈН објавува известување за спроведен конкурс за избор на идејно решение.  
 

 
 
Начин на комуникација 
 
 
108. На кој од наведениве начини економскиот оператор може да ја достави својата понуда или пријава за 

учество? 
а) Понуда или пријава за учество се доставува  по пошта.  
б) Понуда или пријава за учество се доставува  лично на адресата посочена од договорниот орган.  
в) Понуда или пријава за учество се доставува  со користење на електронски средства преку ЕСЈН освен во 
посебни случаи утврдени со закон. 
г) Понуда или пријава за учество се доставува по факс. 

 
 

Судир на интереси 
 
109. Дали во постапките за доделување на договори за јавни набавки треба да се применат и одредбите од 

Законот за спречување судир на интереси? 
а) Да, кон одредбите од наведениот закон треба да се придржува претседателот, заменикот на  
     претседателот, членовите и замениците на членовите на комисијата за јавна набавка. 
б) Не, не треба. 
в) Да, кон одредбите од наведениот закон треба да се придржува единствено одговорното лице на  
     договорниот орган. 
г) Да, кон одредбите од наведениот закон треба да се придржува претседателот, заменикот на  
    претседателот, членовите и замениците на членовите на комисијата за јавна набавка, како и одговорното 

лице. 
 
110. Согласно со Законот за јавните набавки, при спроведување на постапка за доделување на договор за 

јавна набавка кои лица треба да потпишат изјави за непостоење на судир на интереси? 
а) Единствено членовите на Комисијата за јавни набавки. 
б) Членовите и замениците на членовите на Комисијата за јавни набавки и одговорното лице. 
в) Членовите на Комисијата за јавни набавки, одговорното лице и надворешните стручни лица. 
г) Членовите на Комисијата за јавни набавки, одговорното лице, надворешните стручни лица и  
    овластените лица на понудувачот. 
 



111. Во постапката за доделување договор за јавна набавка, претседателот, заменикот на претседателот, 
членовите и замениците на членовите на комисијата за јавна набавка и одговорното лице, што 
потпишуваат? 
а) Изјава за непостоење судир на интереси.  
б) Изјава дека ќе постапуваат согласно со Кодексот на однесување при спроведување на јавните набавки.  
в) Изјава дека ќе постапуваат согласно со етичките норми и професионалните стандарди. 
г) Изјава дека ќе постапуваат согласно со правилата на науката и струката. 

 
112. Изјавата за непостоење судир на интереси која ја потпишуваат претседателот, членовите на комисијата за 

јавна набавка како и одговорното лице, претставува дел: 
а) Од записникот за јавното отворање.  
б) Од досието од спроведена постапка. 
в) Од извештајот за спроведената постапка. 
г) Од предлогот за избор на најповолна понуда.  

 
113. Како треба да се постапи во случај на судир на интереси кај претседателот, неговиот заменик, членовите и 

нивните заменици во комисијата за јавна набавка? 
а) Лицата кај кои постои судир на интереси треба да се повлечат од работа на комисијата и да се заменат  
    со други лица. 
б) Лицата кај кои постои судир на интереси треба да дадат предлог постапката да се поништи.  
в) Лицата кај кои постои судир на интереси треба да се повлечат од евалуација на понудите, односно  
    пријавите за учество. 
г) Лицата кај кои постои судир на интереси не треба да учествуваат во изготвувањето на предлогот за  
    избор на најповолна понуда. 

 
114. Во случај на постоење на судир на интереси кај одговорното лице, дали истото може да овласти друго 

лице да ги донесе соодветните одлуки и да го потпише договорот? 
а) Не, не може да овласти никој друг.  
б) Да, може со посебно решение да овласти друго лице од редот на вработените.  
в) Да, може со посебно решение да овласти друго лице од редот на функционерите. 
г) Да, може со посебно решение да овласти друго лице од редот на функционерите или  раководните 
службеници. 

 
115. Доколку кај одговорното лице на договорниот орган се јави судир на интереси, дали и кој би ја донел 

соодветната одлука? 
а) Во овој случај постапката задолжително се поништува. 
б) Во овој случај одлуките ги донесува раководителот на службата надлежна за правни прашања. 
в) Во овој случај одлуките ги донесува лицето кое е овластено да одлучува за распоредувањето и  
     користењето на средствата на договорниот орган. 
г) Во овој случај одлуките се донесуваат од страна на лице од редот на функционерите или раководните 
службеници кое со посебно решение е овластено од страна на одговорното лице. 

 
116. Кој орган во Република Македонија е надлежен за разгледување на случаи на постоење на судир на 

интереси? 
а) Државната комисија за спречување на корупцијата. 
б) Јавно правобранителство. 
в) Министерството за правда. 
г) Ниту еден од наведениве. 
 
 

Општи одредби 
 
Предмет на уредување 

 
1. Што од наведеново се уредува со Законот за јавните набавки?  

а) Начинот и постапките за доделување на договорите за јавни набавки. 
б) Надлежностите на Бирото за јавни набавки.  
в) Правната заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки, како и за концесии и  
     јавно приватно партнерство. 
г) Сè горенаведено. 

 
2. Што од наведеново се уредува со Законот за јавните набавки?  

а) Доделувањето на концесија на добра од општ интерес . 
б) Надлежностите на Државниот завод за ревизија. 



в) Надлежностите на Државната комисија за спречување на корупцијата. 
г) Правната заштита во постапките за доделување на договори за концесии и јавно приватно партнерство. 
 

3. Со Законот за јавните набавки се обезбедува?  
а) Еднаков третман и недискриминација на економските оператори  
б) Транспарентност во процесот на доделување на договори за јавни набавки  
б) Економично, ефикасно и ефективно користење на јавните средства во постапките за доделување 
договори за јавна  
     набавка 
в) Сè горенаведено. 

 
4. Со Законот за јавните набавки се обезбедува?  

а) Економичност но не и ефикасност на постапката.  
б) Конкуренција меѓу економските оператори. 
в) Нееднаквост, пристрасност и објективност. 
г) Сервисна ориентација на договорните органи.  

 
5. Што треба да обезбеди начелото на економичност,ефикасност и ефективност на користењето јавни средства? 

а) Избирање на понуда со најниска цена. 
б) Почитување на основните принципи на пазарното стопанисување при спроведување на постапката за  
     доделување на договор за јавна набавка. 
в)Спроведување на јавната набавка на начин што ќе обезбеди соодветен квалитет на предметот на набавка 
во однос на неговата намена и вредност. 
г) Спроведување на транспаренти постапки за јавни набавки кои го гарантираат нивниот интегритет. 

 
6. Со кое од наведениве дејствија договорниот орган, обезбедува почитување на  принципот на 

транспарентност во процесот на доделување на договори за јавни набавки? 
а) Објавување на  периодично индикативно известување. 
б) Објавување на оглас за доделување на договор за јавна набавка. 
в) Објавување на известување за склучен договор и/или известување за поништување на постапка за  
    доделување на договор за јавна набавка. 
г) Сите  претходно наведени. 

 
 
Дефиниции и договорни органи 
 
7. Во постапка за доделување на договор за јавна набавка, што се подразбира под поимот „кандидат“? 

а) Секој економски оператор кој поднел понуда. 
б) Секое физичко или правно лице или група на такви лица кои на пазарот нуди  стоки, услуги или работи. 
в) Секој економски оператор кој бара да учествува или е поканет да учествува во ограничена постапка, 
конкуретна постапка со преговарање, постапка со преговарање со објаување на оглас, постапка со 
преговарање без објавување на оглас, конкурентен дијалог или партнерство за иновации. 
г) Секој економски оператор кој има поднесено проект на конкурс за избор на идејно решение.  

 
8. Во постапка за доделување на договор за јавна набавка под поимот „носител на набавката“, што се 

подразбира? 
а) Секој економски оператор кој поднел понуда. 
б) Секој економски оператор кој  бара да учествува или е поканет да учествува во ограничена постапка, 
конкуретна постапка со преговарање, постапка со преговарање со објаување на оглас, постапка со 
преговарање без објавување на оглас, конкурентен дијалог или партнерство за иновации. 
в) Понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка. 
г) Секој економски оператор кој доставил пријава за учество.  

 
9. Што се подразбира под поимот „поврзано друштво“? 

а) друштво врз кое договорниот орган има директно или индиректно доминантно влијание. 
б) друштво кој може да врши доминантно влијание врз  договорниот орган. 
в) друштво  кое заедно со  договорниот орган е предмет на доминантно влијание од страна на друго   

друштво. 
г) Сè горенаведено.  

 
10. Што претставува „Договор за јавнa набавкa“? 

а) Договор склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе договорни органи од  
    една страна и еден или повеќе економски оператори од друга страна, а чиј предмет е снабдување стоки, 

обезбедување услуги или изведување градежни работи 



б) Договор за купување, закупување и изнајмување на стоки, услуги и работи.  
в) Договор за купување, закупување и изнајмување на стоки, услуги и работи кој се смета за склучен кога  
     договорните страни ќе се спогодат за суштествените состојки на договорот. 
г) Договор за продажба со кој продавачот се обврзува предметот што го продава да му го предаде на  
    купувачот така што купувачот да стекне право на сопственост, а купувачот се обврзува да му ја плати на  
    продавачот цената.   
 

11. „Отворената постапка“ е постапка во која? 
а) Само кандидатите избрани од страна на договорниот орган се покануваат да поднесат понуда. 
б) Договорниот орган води дијалог со избраните кандидати со цел да се утврди едно или повеќе  
    соодветни решенија кои ќе ги задоволат неговите барања. 
в) Секој економски оператор има право да поднесе понуда. 
г) Договорниот орган ги консултира избраните кандидати и преговара за условите од договорот со еден  
    или со повеќе од нив. 

 
12. „Ограничена постапка“ е постапка во која? 

а) Секој економски оператор има право да поднесе пријава за учество врз основа на објавениот оглас за 
јавна набавка. 
б) Договорниот орган води дијалог со избраните кандидати со цел да се утврди едно или повеќе  
    соодветни решенија кои ќе ги задоволат неговите барања. 
в) Секој економски оператор има право да поднесе понуда. 
г) Договорниот орган ги консултира избраните кандидати и преговара за условите од договорот со еден  
    или со повеќе од нив. 

 
13. „Конкурентен дијалог“ е постапка во која? 

а) Само кандидатите избрани од страна на договорниот орган се покануваат да поднесат понуда. 
б) Секој заинтересиран економски оператор  може да поднесе пријава за учество кој која ја приложува 
потребната документација за утврдување на способност, и според која договорниот орган води дијалог со 
избраните кандидати  заради утврдување и дефинирање на најсоодветните начини за задоволување на 
неговите потреби. 
в) Секој економски оператор има право да поднесе понуда. 
г) Договорниот орган ги консултира избраните кандидати и преговара за условите од договорот со еден 
    или со повеќе од нив. 

 
14. „Постапка со преговарање“ е постапка во која? 

а) Само кандидатите избрани од страна на договорниот орган се покануваат да поднесат понуда. 
б) Договорниот орган води дијалог со избраните кандидати со цел да се утврди едно или повеќе  
     соодветни решенија кои ќе ги задоволат неговите барања. 
в) Секој економски оператор има право да поднесе понуда. 
г) Договорниот орган ги консултира избраните кандидати и преговара за условите од договорот со еден  
    или со повеќе од нив. 

 
15. „Набавка од мала вредност“ е постапка во која? 

а) Само кандидатите избрани од страна на договорниот орган се покануваат да поднесат понуда. 
б) Договорниот орган ја одбира најповолната понуда исклучиво преку електронскиот пазар на набавки од 
мала вредност на ЕСЈН. 
в) Договорниот орган го утврдува единствено условот за вршење професионална дејност. 
г) Договорниот орган ги консултира избраните кандидати и преговара за условите од договорот со еден  
    или со повеќе од нив. 

 
16. Што од наведеново претставува „Посебно или ексклузивно право “?  

а) Право доделено од надлежен орган врз основа на закон, подзаконски пропис или акт на управата, со кое 
се ограничува вршењето секторски дејности на еден или повеќе субјекти и кое значително влијае врз 
можноста други субјекти да вршат такви дејности 
б) Право доделено од надлежен орган со кое на еден правен субјект му се овозможува вршење на  
     дејностите во одредена област.  
в) Право еден правен субјект врз основа на технички или уметнички причини да склучи договор за јавна  
     набавка на стоки, услуги или работи.  
г) Право еден правен субјект врз основа на ексклузивни права (патент и слично) да врши испорака на 
    стоки, услуги или работи. 

 
17. Што претставува „Заеднички поимник за јавни набавки“?  



а) Единствен класификациски систем на номенклатури на стоки, услуги и работи што се применува во 
постапките за јавни набавки и кој обезбедува еднообразност со останатите постојни номенклатури за стоки, 
услуги и работи 
б) Номенклатура врз основа на која услугите се делат на приоритетни и неприоритетни. 
в) Номенклатура врз основа на која може да се утврди дали договорот ќе се смета за договор за јавна  
    набавка на стоки или на услугите, доколку предметот на договорот за јавна набавка вклучува набавка  
    на стоки и услуги.  
г) Номенклатура врз основа на која може да се утврди дали огласот за доделување договор за јавна  
    набавка треба да се објави во Службено гласило на Европската унија. 

 
18. Основен суд  Скопје 2 Скопје, е договорен орган од редот на? 

а) Државните органи, органите на единиците на локалната самоуправа и на градот Скопје. 
б) Здруженија основани од еден или повеќе договорни органи. 
в) Правните лица основани за специфична намена за задоволување на потребите од јавен интерес. 
г) Правни лица во државна сопственост што вршат една или повеќе дејности во областа на  
    водоснабдување, енергетика, транспорт, поштенски услуги и други опфатени дејности. 

 
19. Кој од наведените не е договорен орган? 

а) АД Електрани на Македонија. 
б) Македонски Телеком АД. 
в) АД Македонска пошта. 
г) Јавно сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје. 
 

20.„ Единствен документ за докажување на способноста “е: 

а)документ што го издава Централниот регистар на Република Северна Македонија и што содржи податоци со 

кои се докажуваат елементи од способноста на економскиот оператор; 

б)документ што го издава Централниот регистар на Република Северна Македонија и што содржи податоци со 

кои се докажува само финансиската способност на економскиот оператор; 

в)документ што го издава Централниот регистар на Република Северна Македонија и што содржи податоци кои 

ја уредуваат дејноста на економскиот оператор; 

г)документ што го издава Централниот регистар на Република Северна Македонија и што содржи податоци за 

работата на економскиот оператор. 

 

21.„Иновација “е: 

а)имплементација на нов или значително подобрен производ вклучително и нов метод на пласман на пазарот, 

организација на работното место или организација на надворешните односи, со цел да се помогне во решавањето 

на општествените предизвици; 

б)имплементација на нов или значително подобрен производ, услуга или процес, вклучувајќи ги процесите на 

производство и изградба, нов метод на пласман на пазарот или нов метод на организација во деловната пракса, 

организација на работното место или организација на надворешните односи, со цел да се помогне во решавањето 

на општествените предизвици; 

в)имплементација на целосно нов производ, услуга или процес, односно нов процес на производство; 

г)имплементација на целосно нов производ, услуга или процес, односно нов процес на производство и изградба, 

организација на работно место или огранизација на дополнителните надворешни односи. 

 

22.„Стандард “е документ подготвен со консензус и усвоен од страна на признаено тело со кој, заради заедничка и 

повторлива употреба, се обезбедуваат правила, упатства и карактеристики за определени активности или резултати 

од тие активности, чија цел е постигнување најповолен степен на уредност во определено подрачје, и тоа: 

а)„меѓународен стандард“ е стандард усвоен од меѓународна организација за стандардизација кој ѝ е достапен на 

јавноста; 

б)„европски стандард “е стандард усвоен од европска организација за стандардизација кој ѝ е достапен на 

јавноста; 

в)„национален стандард “е стандард усвоен од национално тело за стандардизација и е достапен на јавноста; 

г)Сите погоре наведени. 

 

 

23.„Електронски пазар на набавки од мала вредност “е: 



а)електронска платформа во вид на каталог кој се користи за набавка на работи согласно условите од овој закон; 

б)електронска платформа во вид на електронски каталог со која управува Бирото за јавни набавки и која се 

користи за набавки од мала вредност согласно условите од овој закон; 

в)дигитален маркет со кој управува Бирото за јавни набавки и која се користи за набавки од мала вредност 

согласно условите од овој закон; 

г)дигитална платформа со која управуваат економските оператори во зависност од потребите на пазарот. 

 

24.„Динамичен систем за набавки “е: 

а)систем кој се воспоставува како целосно електронски процес отворен во текот на целото времетраење за сите 

економски оператори а кој се користи за сложени набавки кои не се општо достапни на пазарот 

б)систем кој се воспоставува како целосно електронски процес отворен во текот определен временски период за 

сите економски оператори што делумно ги исполнуваат критериумите за утврдување способност, а кој се користи 

за повремени набавки поради задоволување на потребите на договорниот орган 

в)систем кој се воспоставува како целосно електронски процес отворен во текот на целото времетраење за сите 

економски оператори а кој се користи за сите стоки достапни на пазарот и кои ги исполнуваат потребите на 

договорниот орган 

г)систем кој се воспоставува како целосно електронски процес отворен во текот на целото времетраење за сите 

економски оператори што ги исполнуваат критериумите за утврдување способност, а кој се користи за вообичаени 

набавки кои се општо достапни на пазарот и кои ги исполнуваат потребите на договорниот орган 

 

25.„Електронски каталог “е: 

а)листа на стоки, услуги и работи по акциски цени што ги нудат економските оператори преку ЕСЈН 

б)организирана описна листа на едноставни стоки што ги нудат економските оператори преку ЕСЈН 

в)организирана описна листа на стоки или услуги што ги нудат економските оператори преку ЕСЈН 

г)организирана описна листа на стоки, услуги или работи што ги нудат економските оператори преку ЕСЈН 

 

26.„Договор за јавна набавка на работи “е договор за јавна набавка чиј предмет е: 

а)реализација на градба со какви било средства, според барањата на договорниот орган, кој има одлучувачко 

влијание на видот или дизајнот на градбата 

б)реализација на градба со какви било средства, според барањата на економскиот оператор, кој има одлучувачко 

влијание на видот или дизајнот на градбата 

в)реализација на градба со какви било средства, според барањата на договорниот орган, кој нема одлучувачко 

влијание на видот или дизајнот на градбата 

г)реализација на градба со какви било средства, според барањата на економскиот оператор, кој нема одлучувачко 

влијание на видот или дизајнот на градбата 

 
 
Примена и исклучоци 

27. Во кој од наведениве случаи се применува Законот за јавните набавки? 
а) При издавање или продажба на ствари во државна сопственост.  
б) При купување или стекнување со стоки, услуги и работи. 
в) При доделување на концесија на добра од општ интерес.  
г) При продажбата на движни ствари. 

 
28. Договорниот орган одредбите на Законот за јавните набавки, ќе ги примени при доделување на кој од 

наведениве договори за јавна набавка? 
a) На договори за набавка на финансиски услуги во врска со издавањето, тргувањето или преносот на  
    хартии од вредност.  
б) На договори за набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување на  
     земјиште, згради или друг недвижен имот.  
в) На договори за набавка на стоки, услуги или работи во областа на одбраната и безбедноста, освен за 
јавните набавки на стоки, услуги и работи кои се уредени со законот за јавните набавки во областа на 
одбраната и безбедноста. 
г) На договори за набавка на финансиски услуги кои ги пружа Народната банка на Република Македонија. 

 
29. Кој од наведените договори подлежи на Законот за јавните набавки? 

а) Договори за кои се обезбедени целосно средства од меѓународни организации, за чие  
     доделување донаторот пропишал посебни услови за доделување. 
б) Договори за јавни набавки на услуги кои договорните органи директно ги субвенционираат или 
кофинансираат со повеќе од 50%. 



в) Договори кои се доделуваат за потребите на Армијата на РМ упатени во странски мисии. 
г) Договори за јавни набавки за чие извршување се потребни посебни безбедносни мерки и постапки 
    согласно со важечките прописи. 
 

30. При доделување на кој од наведениве договори, договорниот орган треба да ги примени одредбите од 
Законот за јавните набавки:  
а) услуги за купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали наменети за 
аудиовизуелни услуги или радиски услуги кои ги доделуваат даватели на аудиовизуелни или радиски услуги  
б) Термини за радио или телевизиско емитување програма. 
в) договори за вработување. 
г) За купување на рекламни услуги. 

  
31. Во кој од наведените случаи договорниот орган ќе го примени Законот за јавните набавки? 

а) При издавање или продажба на ствари во државна сопственост. 
б) При спроведување на конкурс за избор на идејно решение.  
в) При доделување на концесија на добра од општ интерес. 
г) При отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија. 

 
32. Кој од наведениве услови треба да биде исполнет за да може договорниот орган на одредено правно 

лице без примена на Законот за јавните набавки, да му додели договор за јавна набавка? 
а)  Договорниот орган врз правното лице, самостојно или со други договорни органи врши контрола слична 
на контролата што ја врши врз сопствените организациски единици 
б)  Во правното лице кое е под контрола нема приватен капитал 
в)  Вредноста на предметот на набавка е иста или пониска од пазарната цена 
г) Сите погоре наведени.   

 
33. Дали и каква постапка ќе спроведе договорниот орган во случај на доделување на договор за јавна 

набавка на услуги за кои друг договорен орган има ексклузивно право да ги обезбедува тие услуги? 
а) Да, ќе спроведе постапка со преговарање без објавување на оглас. 
б) Да, ќе спроведе постапка која е соодветна на проценетата вредност на договорот. 
в) Не, нема да спроведе постапка бидејќи во овој случај закон не се применува. 
г) Не, нема да спроведе постапка за набавка ако ексклузивното право за обезбедување на тие услуги е  
    објавено во службено гласило. 

 
34. Една од наведените реченици е точна. Која? 

а) Законот за јавните набавки не се применува на набавки на стоки и услуги до 1000 евра во денарска 
противвредност без данок на додадена вредност.  
б) Законот за јавните набавки не се применува на набавка чии вкупен износ на месечно ниво не е поголем  
     од 5.000 евра во денарска противвредност со вклучен данок на додадена вредност. 
в) Законот за јавните набавки не се применува на набавки кои се набавуваат како дополнителни количини,  
     под услов нивната вредност да не надмине 1.000 евра во денарска противвредност без вклучен данок на 
додадена вредност. 
г) Законот за јавните набавки не се применува на набавки на работи кои се набавуваат како дополнителни 
количини, под услов нивната вредност да не надмине 5.000 евра во денарска противвредност со вклучен 
данок на додадена вредност. 

 
 

Посебни начини за доделување на договор за јавнa набавкa 
 

Рамковна спогодба 
 

1. Дали договорниот орган освен со спроведување на отворена или ограничена постапка, може да склучи 
рамковна спогодба и со спроведување на другите постапки? 
а) Да, може.  
б) Да, може по исклучок. 
в) Не, не може. 
г) Не, не може. Но, во исклучителни случаи тоа може да го направи ако претходно обезбеди согласност од  
    Бирото за јавни набавки. 

 
2. Колку може да изнесува времетраење на рамковната спогодба која ја склучува договорниот орган од 

класичен јавен сектор? 
а) Времетраењето на рамковната спогодба треба да е соодветно на природата на предметот на набавка, и  
     истото не смее да е подолго од три години. 
б) Времетраењето на рамковната спогодба треба да е соодветно на природата на предметот на набавка и  



     истото спогодбено го определуваат договорниот орган и економските оператори кои се страни во 
     истата.  
в) Времетраењето на рамковната спогодба треба да е соодветно на природата на предметот на набавка,  
     но истото не смее да е подолго од две години. 
г) Времетраењето на рамковната спогодба треба да е соодветно на природата на предметот на набавка,  
    но истото не смее да е подолго од четири години. 

 
 

3. Колку може да изнесува рокот на важење на рамковната спогодба во секторските дејности ? 
а) Рокот на важење на рамковната спогодба не смее да е подолг од пет години, освен во исклучителни 
оправдани случаи кои се директно поврзани со предметот на набавка и кои договорниот орган соодветно ги 
образлага во одлуката за јавна набавка  
б) Рокот на важење на рамковната спогодба треба да е соодветен на природата на предметот на набавка, но 
истиот без исклучоци не смее да е подолг од пет години. 
в) Рокот на важење на рамковната спогодба треба да е соодветен на природата на предметот на набавка и  
истиот спогодбено го определуваат договорниот орган и економските оператори кои се страни во 
истата.  
г) Рокот на важење на рамковната спогодба не смее да е подолг од три години, освен во исклучителни 
оправдани случаи определени во Законот за јавни набавки  

 
4. Договорниот орган од класичниот јавен сектор може да склучи рамковна спогодба за времетраење кое е 

соодветно на природата на предметот на набавка, но не подолго од  три години. Дали и во кој случај 
спогодбата може да се склучи на подолг период? 
а) Не, не може да се склучи на подолг период. 
б) Да, може кога предмет на набавка е одржување на софистицирана опрема за медицинска дејност, и тоа  
    за период до четири години. 
в) Да, може  во исклучителни оправдани случаи кои се директно поврзани со предметот на набавка и кои 
договорниот орган соодветно ги образлага во одлуката за јавна набавка. 
 
г) Да, може кога предмет на набавка се услуги на тековно и инвестиционо одржување на објекти, и тоа за  
    период до три години. 

 
5. Како договорниот орган ја пресметува проценетата вредност кај рамковната спогодба: 

а)  ја зема предвид максималната проценета вредност без вклучен ДДВ на сите договори, предвидени за 
целото времетраење на рамковната спогодба. 
б) ја зема во предвид проценетата вредност на најголемиот договор за јавна набавка што треба да се 
додели за времетраење на рамковната спогодба. 
в) ја зема во предвид проценетата вредност на најмалиот договор за јавна набавка што треба да се додели 
за времетраење на рамковната спогодба. 
г) ја зема во предвид проценетата вредност на најголемиот договор за јавна набавка што треба да се додели 
за времетраење на рамковната спогодба како и секоја опција и секое евентуално продолжување или 
зголемување на неговата вредност. 

6. Ако договорниот орган склучува рамковна спогодба со повеќе економски оператори, колку треба да 
изнесува нивниот број? 
а) Нема ограничување на бројот на економски оператори со кои ќе се склучи рамковна спогодба.. 
б) Нивниот број не смее да е помал од два. 
в) Нивниот број не смее да е помал од пет. 
г) Нивниот број не смее да е помал од седум . 

 
7. На кој начин договорниот орган доделува договори за јавни набавки врз основа на рамковна спогодба 

склучена со повеќе економски оператори? 
а) Договорите за јавни набавки ги доделува без повторно прибирање на понуди, односно со примена на  
    „каскадниот метод“. 
б) Договорите за јавни набавки ги доделува исклучиво со спроведување на „мини-тендер“.  
в) Договорите за јавни набавки ги доделува без повторно прибирање на понуди, со повторно 
    прибирање на понуди или делумно без повторно прибирање понуди а делумно со повторно прибирање 
понуди од сите економски оператори кои се страна во рамковната спогодба. 
г) На ниту еден од наведените начини. 

 
8. Во кој рок по склучување на договор за јавна набавка врз основа на рамковната спогодба, договорниот 

орган  објавува известување за склучен договор на ЕСЈН? 
а) Во рок од  десет дена од денот на склучувањето на договорот. 
б) Во рок од три дена од денот на склучувањето на договорот. 
в) Во рок од осум дена од денот на склучувањето на договорот. 



г) Во рок од два дена од денот на склучувањето на договорот. 
 

9. Како се пресметува бараниот годишен промет во случаите на рамковна спогодба со повеќе економски 
оператори со повторно прибирање понуди? 
а) Врз основа на очекуваниот најголем обем на поединечните договори што ќе се реализираат во исто 
време, а доколку тоа не е познато, врз основа на проценетата вредност на рамковната спогодба. 
б) Врз основа на проценетата вредност на рамковната спогодба. 
в) Врз основа на проценетата вредност на најголемиот поединечен договор. 
г) Врз основа на просечната вредност на планираните поединечни договори. 
 

 
Електронска аукција 
 
10. Во која од наведените постапки, договорниот орган како последна фаза може да користи електронска 

аукција? 
а) Во отворена и ограничена постапка. 
б) Во конкурентна постапка со преговарање 
в) Во постапка со преговарање со објавување оглас 
г) Во сите погоре наведени. 

 
11. При доделување на кој од наведените договори за јавни набавки не се користи електронска аукција? 

а) Кај јавните набавки на одредени услуги или работи чиј предмет се интелектуални услуги кои не може да 
се рангираат со методите за автоматска евалуација. 
б) Кај набавка на стоки каде техничките спецификации се прецизно дефинирани. 
в) Кај набавка на стоки и услуги со спроведување на поедноставена отворена постапка. 
г) Кај набавка на услуги кои можат да се рангираат со методите за автоматска евалуација. 
 

 
   Правна заштита 

 
1. Државната комисија за жалби по јавни набавки, за што од наведеново е надлежна? 

a) За решавање по жалби во постапките за доделување договори за јавни набавки.  
б) За решавање по жалби во постапките за доделување договори за јавно приватно партнерство. 
в) За решавање по жалби во постапките за доделување договори за концесии.  
г) За сè погоре наведено. 

  
2. Кого и на кој начин Државната комисија за жалби по јавни набавки, известува за своето работење? 

а) Со годишен извештај кој го поднесува до крајот на март во тековната година за претходната година, ја  
     известува Владата на Република Македонија 
б) Со годишен извештај кој го поднесува до крајот на март во тековната година за претходната година, го  
     известува Собранието на Република Македонија 
в) Со годишен извештај кој го поднесува до крајот на јануари во тековната година за претходната година,  
     ја известува Владата на Република Македонија 
г) Со годишен извештај кој го поднесува до крајот на јануари во тековната година за претходната година,  
    го известува Собранието на Република Македонија 

 
3. Државната комисија донесува финансиски, стратешки планови и годишна програма за работата на 

Државната комисија. До кого и до кога ги доставува истите? 
a) До Собранието на Република Македонија, најдоцна до крајот на март од тековната година. 
б) До Владата на Република Македонија, најдоцна до крајот на март од тековната година и го организира  
     нивното спроведување. 
в) До Собранието на Република Македонија, најдоцна до крајот на јануари од тековната година. 
г) До Владата на Република Македонија, најдоцна до крајот на јануари од тековната година и го  
    организира нивното спроведување. 

 
4. Кој од наведениве, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за 

преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна 
набавка? 
а) Секој економски оператор кој доставил понуда во постапката за доделување на договор за јавна  
     набавка и кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка.  
б) Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој  
     претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од законот. 
в) Секој економски оператор кој доставил понуда во постапката за доделување на договор за јавна 
     набавка, а е незадоволен од донесената одлука. 



г) Секој економски оператор кој доставил понуда во постапката за доделување на договор за јавна 
    набавка, а смета дека донесената одлукае незаконска. 

 
5. Една од наведениве реченици е точна. Која? 

а) Правна заштита може да бара и јавниот обвинител на Република Македонија, кога ги штити интересите  
     на државата или јавниот интерес. 
б) Правна заштита може да бара и јавниот обвинител за гонење на организиран криминал и корупција на  
     Република Македонија, кога ги штити интересите на државата или јавниот интерес. 
в) Правна заштита може да бара и Државниот правобранител на Република Македонија, кога ги штити  
     интересите на државата или јавниот интерес. 
г) Правна заштита може да бара и Министерството за внатрешни работи – Оддел за гонење на      
    организиран криминал и корупција, кога ги штити интересите на државата или јавниот интерес. 

 
6. Во кој од наведениве случаи, договорниот орган не е обврзан да го почитува „периодот на мирување“ (не 

смее да го потпише договорот за јавна набавка и да пристапи кон негово извршување)? 
а) во случаите на постапка со преговарање без објавување оглас. 
б) Во случај кога во постапката учествувал само еден понудувач чија понуда е избрана за најповолна.  
в) Во случај на поединечни договори за јавни набавки врз основа на рамковна спогодба. 
г) Во сите погоре наведени. 

 
7. Кои од наведениве повреди, се сметаат за битни повреди на Законот за јавните набавки во постапките за 

доделување на договор за јавна набавка? 
а)  Ако е утврден пократок рок за поднесување на понуди или пријави за учество од минималниот рок 
утврден со законот 
б)  Ако измената на огласот не е објавена, а постоела обврска за тоа согласно одредбите од законот 
в)  Ако кандидатот или понудувачот морал да биде исклучен од постапката за јавна набавка бидејќи постојат 
причини за негово исклучување 
г) Сите погоре наведени. 

  
8. Кои од наведените повреди, се сметаат за битни повреди на Законот за јавните набавки во постапките за 

доделување на договор за јавна набавка? 
а) Ако тендерската документација на постапката за доделување на договор за јавна набавка  не е во  
     согласност со законот и довела или можела да доведе до дискриминација на економските оператори  
     или ограничување на пазарната конкуренција. 
б) Ако  по истекот на рокот за поднесување на понуди во отворена или ограничена постапка договорниот 
орган водел преговори или понудувачот ја изменил својата понуда спротивно на одредбите од овој закон 
в) Ако  критериумите за способност не се утврдени во согласност со законот 
г) Сè погоре наведено. 

 
9. Во постапката за правна заштита, како постапува Државната комисија за жалби по јавни набавки? 

а) Постапува во границите на жалбените наводи, а по службена должност проверува дали се сторени битни 
повреди . 
б) Исклучиво постапува во границите на жалбените наводи. 
в) По правило постапува во границите на жалбените наводи, а по исклучок кога жалбата е поднесена од  
     државниот правобранител постапува и по службена должност. 
г) По правило постапува во границите на жалбените наводи, а по исклучок на барање на Бирото за јавни  
    набавки постапува и по службена должност. 

 
10. Подносителот на жалбата што е должен да приложи кон жалбата? 

а) Доказ за уплата на административна такса. 
б) Доказ за уплата на надомест за водење на постапката. 
в) Доказ за уплата на надомест за одржување на усна расправа. 
г) Доказ за уплата на надомест за ангажирање на вешти лица. 

 
11. Економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел 

или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од законот, до кого изјавува 
жалба? 
а) До Бирото за јавни набавки. 
б) До Државната комисија за жалби по јавни набавки. 
в) До Управниот Суд. 
г) До надлежен Основен Суд. 

 
12. Како и до кого се  доставува жалбата кај електронските постапки? 



а) Се  доставува електронски преку ЕСЈН истовремено до договорниот орган и до Државната комисија за 
жалби по јавни набавки. 
б) Се доставува лично или по препорачана пошта до Државната комисија за жалби по јавни набавки. 
в) Се доставува лично или по препорачана пошта истовремено до договорниот орган и до Државната  
     комисија за жалби по јавни набавки. 
г) Се  доставува лично или по препорачана пошта до договорниот орган, кој потоа со одговорот по жалбата  
    ја доставува до Државната комисија за жалби по јавни набавки. 

 
13. Кој од наведениве денови се смета за ден на поднесување на жалбата? 

а) Денот на  испраќање на жалбата во ЕСЈН. 
б) Денот  на испраќање на жалбата по електронска пошта до договорниот орган. 
в) Денот на  испраќање на жалбата по пошта до договорниот орган. 
г) Ниту еден од наведените. 

 
14. Во кој рок договорниот орган е должен до Државната комисија за жалби по јавни набавки, да го достави 

одговорот на жалбата со целокупната документација за постапката? 
а) Најдоцна во рок од пет работни дена од приемот на жалбата. 
б) Најдоцна во рок од пет дена од приемот на жалбата. 
в) Најдоцна во рок од десет дена од приемот на жалбата. 
г) Најдоцна во рок од осум работни дена од приемот на жалбата. 

 
15. Во кој рок се изјавува жалба во однос на евалуацијата на понудите? 

а) Во рок од осум работни дена односно три работни дена кај  поедноставената отворена постапка и 
набавкат од мала вредност од денот на приемот на одлуката. 
б) Во рок од  десет дена односно  пет дена кај  поедноставената отворена постапка и набавката од мала 
вредност од денот на приемот на одлуката.  
в) Во рок од  десет работни дена односно  пет работни дена кај  поедноставената отворена постапка и 
набавката од мала вредност од денот на донесување на одлуката.  
г)  Во рок од осум дена односно три дена кај  поедноставената отворена постапка и набавката од мала 
вредност од денот на испраќање на одлуката. 
  

16. Во кој рок се изјавува жалба за склучен договор врз основа на рамковна спогодба? 
а) Во рок од три дена сметано од денот на испраќање на известувањето. 
б) Во рок од три дена од приемот на известувањето. 
в) Во рок од три дена од приемот на одлуката за избор. 
г) Во рок три дена сметано од денот на испраќање на одлуката за избор. 

 
17. Кога постапката завршува со електронска аукција, од кога почнува да се смета рокот за изјавување на 

жалба во однос на утврдувањето на способноста на понудувачите и целосната евалуација на првичните 
понуди? 
а) Рокот за изјавување на жалба се смета од денот на испраќање на соодветната одлука по завршување на  
     електронската аукција. 
б) Рокот за изјавување на жалба 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. 
в) Рокот за изјавување на жалба се смета од денот на донесување на соодветната одлука по завршување 
     на електронската аукција. 
г) Рокот за изјавување на жалба се смета од денот на прием на известувањето со кое економскиот  
    оператор се известува дека не ги исполнува бараните критериуми за утврдување на способност. 

 
18. Какво дејство има поднесената жалба? 

а) Го обврзува договорниот орган да утврди дали жалбата е основана и доколку е, постојната одлука да ја  
     стави вон сила, односно да донесе нова одлука, или да ја поништи постапката. 
б) Го одложува  склучувањето на договорот за јавна набавка или на рамковната спогодба до конечноста на  
     одлуката на Државната комисија за жалби по јавни набавки.  
в) Го одложува потпишувањето на договорот за јавна набавка до приемот на одлуката на Државната  
     комисија за жалби по јавни набавки. 
г) Го обврзува договорниот орган по приемот на жалбата да утврди дали истата е делумно или во целост  
    основана и истото да го наведе во одговорот по жалба. 

 
19. Дали поднесената жалба го одложува склучувањето на договорот за јавна набавка? 

а) Да, договорниот орган не смее да го потпише договорот за јавна набавка во рок од 12 дена сметајќи од  
     денот на поднесување на жалбата. 
б) Да, го одложува до донесување на одлуката на Државната комисија за жалби по јавни набавки.  



в) Не, не го одложува. 
г) Да, го одложува до конечноста на одлуката на Државната комисија за жалби по јавни набавки. 

20. Во кој рок Државната комисија за жалби по јавни набавки, ќе одлучи по барањето за склучување на 
договорот за јавна набавка или на рамковната спогодба? 
а) Во рок од пет дена од денот на поднесувањето. 
б) Во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето. 
в) Во рок од три дена од денот на поднесувањето. 
г) Во рок од три работни дена од денот на поднесувањето. 

 
 

21. Во постапка на правна заштита, дали и кој може да предложи одржување на усна расправа? 
а) Да, само жалителот. 
б) По исклучок, Државниот правобранител може да предложи одржување на усна расправа. 
в) Да, странките заради разјаснување на сложената фактичка состојба. 
г) Да, само договорниот орган чија одлука се оспорува. 

 
22. Во постапката за правна заштита кој ги сноси трошоците предизвикани од претходно преземените 

дејствија? 
а) Секоја странка ги сноси трошоците предизвикани со своите дејствија. 
б) Државната комисија.  
в) Договорниот орган во секој случај. 
г) Подносителот на жалбата во секој случај. 

  
23. Кога решава за трошоците на постапката на правна заштита Државната комисија за жалби по јавни 

набавки, што одредува? 
а) Кој ги сноси трошоците. 
б) Нивниот износ. 
в) На кого и во кој рок мора да се платат. 
г) Сè погоре наведено. 

 
24. Во постапката пред Државната комисија подносителот на жалбата, покрај административната такса, 

плаќа и надоместок за водење на постапката. Од што зависи висината на овој надоместок? 
а) Од проценетата вредност на предметот на договорот за јавна набавка.  
б) Од видот на постапката за јавна набавка.  
в) Од висината на понудата. 
г) Од сè погоре наведеното.  

 
25. Против решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки, што може да се поведе?  

а) Спор пред Управниот суд. 
б) Спор пред надлежен суд. 
в) Спор пред Врховниот суд на Република Македонија. 
г) Не може да се поведе ништо бидејќи решението на Државната комисија за жалби е конечно. 

 
26. Дали договорниот орган има обврска да постапи согласно одлуката на Државната комисија за жалби по 

јавни набавки? 
а) Не, нема таква обврска. 
б) Да, должен е да постапи  согласно одлуката на Комисијата во рок од 30 дена од денот на приемот на 
одлуката. 
в) Да, должен е да постапи  согласно одлуката на Комисијата, во спротивно ќе се смета дека договорот е 
склучен  
     без да се спроведе постапка за јавна набавка. 
г) Да, должен е да постапи  согласно одлуката на Комисијата, во спротивно склучениот договор  ќе се смета 
за  
    ништовен. 
 

27. Kога се штитат интересите на државата, правна заштита пред Државната комисија за жалби по јавни набавки, 
може да побара: 
а) надлежното јавно обвинителство 
б) Бирото за јавни набавки  
в) Државната комисија за спречување на корупција 
г) ова прашање не е уредено со законот 

 



28. Во постапката за јавна набавка на посебни услуги, во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да 

одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација, како и 

во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за причините за поништување на 

постапката, жалба се изјавува во рок од:  

а) 8 (осум) дена од денот на јавното отворање 

б) 10 (десет) дена од денот на јавното отворање 

в) 8 (осум) дена од денот на прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување 

г) 10 (десет) дена од денот на прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување. 

 

29. Во постапката за јавна набавка на посебни услуги, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна 

понуда, или за причините за поништување на постапката, жалба се изјавува во рок од: 

а) 3 (три) дена од денот на прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување 

б) 5 (пет) дена од денот на прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување 

в) 8 (осум) дена од денот на прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување 

г) 10 (десет) дена од денот на прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување. 

 

30. Склучениот договор за јавна набавка може да биде изменет за време на неговата важност. Кое од наведените 

тврдења е точно? 

а) Рокот за жалба во случај на склучување договор за измена на договор за јавна набавка за време на неговата важност 

е десет дена од денот на објавување известување за измена на договорот за време на неговата важност, во однос на 

случаите и околностите со кои се оправдува измената на договорот. 

б) Изменетиот договор за јавна набавка значи дека формално договорниот орган треба да спроведе нова постапка за 

доделување на договор за јавна набавка која ќе заврши со нов договор за јавна набавка. 

в) За направената измена на договорот за јавна набавка, договорниот орган во рок од осум дена ја известува Државната 

комисија за спречување на корупција.  

г) Законот ја уредува исклучиво постапката за доделување на договорите за јавна набавка, и притоа не пропишува 

одредби со кои се уредува еднаш потпишаниот договор за јавна набавка. 

 
 
31. Во постапката по правна заштита, договорниот орган може да поднесе барање за склучување на договорот за 

јавна набавка или на рамковната спогодба. Во кој рок може да се поднесе ова барање? 

а) Барањето се поднесува во најкраток можен рок по добивање на жалбата, независно од одговорот на жалбата. 

б) Барањето се поднесува истовремено со одговорот на жалбата. 

в) Барањето се поднесува со одговорот на жалбата или најдоцна три работни дена по поднесување на одговорот на 

жалбата. 

г) Ваков рок не е пропишан со законот. 

 

32. Кој поднесува предлог за одредување времени мерки со цел навремено исправување на наводното кршење на 

законот или спречување на наводното настанување штета? 

а) Договорниот орган 

б) Жалителот 

в) Најповолниот понудувач 

г) Државниот правобранител на РМ 

 

33. Предмет на предлогот за одредување времена мерка пред Државната комисија може да биде: 

а) изрекување на парична казна како обезбедување за договорниот орган додека трае постапката по правна заштита  

б) поднесување на банкарска гаранција пред Државната комисија во износот на проценетата вредност до конечноста 

на одлуката во постапката по правна заштита 

в) спречување на отпочнувањето нова постапка за јавна набавка за ист или сличен предмет на набавка спротивно на 

одредбите од овој закон 

г) ниту еден од наведените одговори е точен 

 



34.  Предмет на предлогот за одредување времена мерка може да биде: 
а) запирање на постапката за јавна набавка 
б) спречување на донесувањето или спроведувањето одредена одлука или дејство на договорниот орган  
в) спречување на отпочнувањето нова постапка за јавна набавка за ист или сличен предмет на набавка спротивно 
на одредбите од овој закон 
г) сите наведени одговори се точни 

 

35. Кое од наведените тврдења е точно: 

а) Во предлогот за одредување времени мерки, жалителот е должен да ги докаже или да го стори веројатно 

постоењето на околностите на кои го заснова својот предлог. 

б) Со одлуката со која се одредуваат времени мерки се определува и нивното времетраење. 

в) Земајќи ги предвид можните последици од одредувањето времени мерки за сите заинтересирани страни кои може 

да бидат оштетени со нивното одредување, вклучувајќи го и јавниот интерес, Државната комисија може да го одбие 

предлогот ако оцени дека негативните последици од времените мерки ја надминуваат корисноста од нивното 

одредување. 

г) сите од наведените тврдења се точни. 

 

36. До кој момент може да ја повлече жалителот жалбата пред Државната комисија 

а) до моментот на донесување одлука по жалбата од страна на Државната комисија 

б) до отпочнување со постапување по жалбата од страна на Државната комисија 

в) до поднесување на одговор по жалба од страна на договорниот орган 

г) еднаш поднесена жалба не може да се повлече 

 

37. Доколку жалбата е изречена од група економски оператори, таа може да се повлече  

а) само ако договорниот орган се согласи со повлекувањето 

б) ако било кој од членовите на групата поднесе поднесок до Државната комисија за повлекување на жалбата 

в) само ако сите членови во групата се согласуваат за нејзиното повлекување 

г) еднаш поднесена жалба не може да се повлече 



 
38. Во кој рок договорниот орган е должен да постапи согласно со одлуката на Државната комисија? 
     а) Законот не пропишува ваков рок. 

б) Во рок од 10 работни дена од денот на приемот на одлуката, при што ги применува правното сфаќање и 
дадените забелешки на Државната комисија во одлуката. 
в) Во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката, при што ги применува правното сфаќање и дадените 
забелешки на Државната комисија во одлуката. 
г) Во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката, при што ги применува правното сфаќање и дадените 
забелешки на Државната комисија во одлуката. 
 

39. На кој начин Државната комисија ја одржува усната расправа? 
а) Усната расправа е јавна, а јавноста може да биде исклучена заради потребата од чување доверливи информации 
согласно со закон. 
б) Усната расправа е јавна и јавноста не може да биде исклучена. 
в) Усната расправа се одржува исклучиво во присуство на странките од постапката. 
г) Усната расправа се одржува исклучиво со распит на сведоци и/или вештаци. 
 
 

40. Доколку во жалбената постапка е потребно стручно знаење за да се утврди или да се оцени одреден факт во 
постапката за јавна набавка, а Државната комисија не располага со вакво знаење, таа може да одлучи: 
а) предметот да го стави во мирување, се додека странките не приложат докази за нивно разјаснување 
б) на барање на странките или по сопствена иницијатива, да побара вештачење 
в) предметот ќе го упати до Управниот суд да решава по итна постапка 
г) ова прашање не е регулирано во законот 
 

 
41. Согласно со законските одредби со кои се регулира правната заштита 

а) Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма. 
б)Одлуките на Државната комисија се доставуваат до странките во постапката електронски, преку ЕСЈН, во рок од 
48 часа од завршувањето на седницата на која се донела одлуката. 
в) Одлуките се објавуваат на веб-страницата на Државната комисија. 
г) сите горенаведени тврдења се точни. 
 

42. Претседателот, заменикот или членот на Државната комисија се иззема од работа во конкретен предмет поради 
постоење судир на интереси: 
а) ако самиот со странката е во деловен потфат; 
б) ако странката или нејзиниот законски застапник е во крвно сродство во права линија или во странична линија 
до четврти степен, во сродство по сватовство до втор степен, е или бил во брачна или вонбрачна заедница, е 
посвоител или бил посвоен од него; 
в) ако постојат други околности што ја доведуваат во прашање неговата непристрасност; 
г) сите горенаведени тврдења се точни. 
 
43. Доколку одговорното, односно овластеното лице на правното лице кое е договорен орган неправилно ја 
процени вредноста на набавката или неоправдано ја подели набавката во одделни постапки на начин кој ќе 
доведе до избегнување на примената на овој закон или избор на несоодветна постапка за јавна набавка, истото 
претставува: 
а) прекршок за кој ќе се поведе прекршочна постапка пред надлежен суд; 
б) битна повреда на законот за која Државната комисија внимава по службена должност. 
в) причина за донесување на одлука за поништување на постапката од страна на одговорното лице; 
г) основ за поведување на постапка пред Државна комисија за спречување на корупција. 
 
 

44. Доколку одговорното, односно овластеното лице на правното лице кое е договорен орган не ја врати 
банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот, истото претставува: 
а) битна повреда на законот за која Државната комисија внимава по службена должност; 
б) прекршок за кој ќе се поведе прекршочна постапка пред надлежен суд; 
в) причина за донесување на одлука за поништување на постапката од страна на одговорното лице; 
г) основ за поведување на постапка пред Државна комисија за спречување на корупција. 
 
 

45. Доколку одговорното лице на правното лице кое е договорен орган нема барем едно лице за јавни набавки со 
валидна потврда за лице со јавни набавки: 
а) претставува битна повреда на законот за која Државната комисија внимава по службена должност; 
б) причина за донесување на одлука за поништување на постапката од страна на одговорното лице; 



в) ќе му се изрече глоба за сторен прекршок; 
г) претставува основ за поведување на постапка пред Државна комисија за спречување на корупција. 
 
 

46. Доколку одговорното, односно овластеното лице на правното лице кое е договорен орган не објави на ЕСЈН 
план за јавни набавки до крајот на јануари од тековната година, истото: 
а) се смета за битна повреда на законот за која Државната комисија внимава по службена должност; 
б) претставува прекршок за кој ќе се поведе прекршочна постапка пред надлежен суд; 
в) претставува причина за донесување на одлука за поништување на постапката од страна на одговорното лице; 
г) сите горенаведени тврдења се точни. 
 

 
47. Доколку одговорното, односно овластеното лице на правното лице кое е договорен орган не ја почитува 

конечната одлука на Државната комисија, истото: 
а) се смета за битна повреда на законот за која Државната комисија внимава по службена должност; 
б) претставува причина за донесување на одлука за поништување на постапката од страна на одговорното лице; 
в) претставува прекршок за кој ќе се поведе прекршочна постапка пред надлежен суд; 
г) сите горенаведени тврдења се точни. 
 

 
48. Доколку одговорното лице на правното лице кое е договорен орган не ја наплати банкарската гаранција на 

понудата кога се исполнети законски пропишаните услови за тоа, истото: 
а) се смета за битна повреда на законот за која Државната комисија внимава по службена должност; 
б) претставува прекршок за кој ќе се поведе прекршочна постапка пред надлежен суд; 
в) претставува основ за поведување на постапка пред Државна комисија за спречување на корупција; 
г) сите горенаведени тврдења се точни. 
 

 
49. Доколку одговорното лице на правното лице кое е договорен орган не ги почитува законски пропишаните 

рокови за поднесување на понудите или пријавите за учество, истото: 
а) претставува основ за поведување на постапка пред надлежното јавно обвинителство од страна на органите на 
прогонот; 
б) претставува основ за поведување на постапка пред Државна комисија за спречување на корупција; 
в) претставува прекршок за кој ќе се поведе прекршочна постапка пред надлежен суд; 
г) сите горенаведени тврдења се точни. 
 

 
50. Доколку одговорното лице на правното лице кое е договорен орган не ја зголеми вредноста на банкарската 

гаранција во случај на зголемување на вредноста на договорот, истото: 
а) претставува прекршок за кој ќе се поведе прекршочна постапка пред надлежен суд; 
б) претставува основ за поведување на постапка пред надлежното јавно обвинителство од страна на органите на 
прогонот; 
в) претставува основ за поведување на постапка пред Државна комисија за спречување на корупција; 
г) сите горенаведени тврдења се точни. 
 
 

51. Доколку одговорното лице на правното лице кое е договорен орган го раскине договорот за јавна набавка или 
рамковната спогодба спротивно на законски пропишаните услови за раскинување на договорот за јавна 
набавка (пропишани во член 120 од законот), истото: 
а) претставува основ за поведување на постапка пред надлежното јавно обвинителство од страна на органите на 
прогонот; 
б) претставува основ за поведување на постапка пред Државна комисија за спречување на корупција; 
в) претставува прекршок за кој ќе се поведе прекршочна постапка пред надлежен суд; 
г) сите горенаведени тврдења се точни. 
 
 

52. Што претставува дејство на жалбата? 
а) Жалбата не го одложува продолжувањето на постапката до склучување на договорот или рамковната спогодба, 
освен доколку Државната комисија не одреди времена мерка. 
б) Жалбата значи престанување со било какво дејствије, без оглед во која фаза се наоѓа постапката. 
в) Договорниот орган не смее да објави оглас со таков или сроден предмет на набавка додека не заврши 
постапката по правна заштита. 
г) Сите горенаведени тврдења се точни. 
 



 
53. Кои се странки во жалбената постапка? 

а) Жалителот и договорниот орган 
б) Жалителот, договорниот орган и избраниот најповолен понудувач 
в) Жалителот, договорниот орган, избраниот најповолен понудувач и Државната комисија за жалби по јавни 
набавки 
г) Жалителот, договорниот орган, избраниот кандидат и избраниот најповолен понудувач 
 

54. Доколку одговорното, односно овластеното лице на правното лице кое е договорен орган не го почитува 
периодот на мирување, истото: 
а) претставува прекршок за кој ќе се поведе прекршочна постапка пред надлежен суд; 
б) претставува основ за поведување на постапка пред надлежното јавно обвинителство од страна на органите на 
прогонот; 
в) претставува основ за поведување на постапка пред Државна комисија за спречување на корупција; 
г) претставува битна повреда на законот на која Државната комисија внимава по службена должност. 
 
 

55. Во случај кога при спроведување на одредена постапка се прими банкарска гаранција во важност помала од 
денот на истекот на важноста на понудата: 
а) Комисијата за јавна набавка задолжително ќе побара од понудувачот да ја дополни придружната документација 
на понудата, односно гаранцијата на понудата со тоа што ќе достави валидна банкарска гаранција; 
б) Комисијата за јавна набавка може да побара од понудувачот да ја дополни придружната документација на 
понудата, односно гаранцијата на понудата со тоа што ќе достави валидна банкарска гаранција; 
в) Комисијата за јавна набавка на понудувачот ќе му објави негативна референца на ЕСЈН; 
г) На одговорното лице на правното лице кое е договорен орган во  прекршочна постапка пред надлежен суд може 
да му се изрече глоба за сторен прекршок. 

 

 
 

Секторски договори  
 

1. За кои од наведениве дејности се доделуваат секторски договори?  
а) Водоснабдување. 
б) Транспорт. 
в) Поштенски услуги.  
г) Сите погоре наведени. 
 

2. За кои од наведениве дејности се доделуваат секторски договори?  
а) Одржување на јавна чистота. 
б) Истражување на земјиштето заради вадење нафта, гас или јаглен. 
в) Одржување на сообраќајна сигнализација.  
г) Сите погоре наведени. 

 
3. За кои од наведениве дејности се доделуваат секторски договори?  

а) Изградба и одржување на јавното осветлување. 
б)  Искористување на географската област со цел да се обезбеди аеродромска инфраструктура. 
в) Изградба, одржување и користење на паркови, зоолошки градини, зеленило, парк шуми и рекреативни  
    површини.  
г) Сите погоре наведени. 

 
4. Кои од наведениве претставуваат секторски договорни органи? 

а) Правни лица кои вршат една или повеќе дејности во секторите: водоснабдување, енергетика, транспорт  
     и поштенски услуги. 
б) Здруженија основани од еден или повеќе договорни органи. 
в) Единиците на локалната самоуправа и градот Скопје. 
г) Правни лица основани за специфична намена за задоволување на потребите од јавен интерес што не се  
    од индустриски или комерцијален карактер. 

 
5. Кои од подолунаведените постапки секторските договорни органи можат да ги користат како редовни 

постапки за доделување на секторски договори? 
а) Отворена и ограничена постапка. 
б) Само отворена постапка.  
в) Отворена постапка, ограничена постапка, конкурентен дијалог и постапка со преговарање со објавување на 
оглас. 



г) Само конкурентена постапка со преговарање и квалификациски системи. 
 

6. Кога секторски договорен орган треба да додели договор за набавка на стоки кои можат да се набават по 
посебно поволни услови, од понудувач кој ги затвора своите деловни активности, од стечаен управник или 
ликвидатор, по претходен договор со доверителите, која постапка ќе ја спроведе? 
а) Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас. 
б) Барање за прибирање на понуди. 
в) Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас. 
г) За наведенава набавка не се применуваат одредбите од законот. 
 

7. Заради утврдување на способноста на понудувачите, секторските договорните органи што можат да 
воспостават и да водат? 
а) Квалификациски систем на понудувачи. 
б) Регистар на квалификувани понудувачи. 
в) Профил на квалификувани понудувачи. 
г) Ништо од наведеното. 

 
8. Покрај рамковната спогодба и електронската аукција, како посебен начин за доделување на договори за 

јавни набавки, секторските договорни што од наведеново може да користат? 
а) Квалификациски систем. 
б) Конкурентен дијалог. 
в) Конкурсот за ибор на идејно решение. 
г) Освен рамковната спогодба и електронската аукција не постојат други начини за доделување на  
    секторски договори. 

 
9. Што се наведува во огласот за воспоставување на квалификациски систем? 

а) Целта на квалификацискиот систем, неговото времетраење и како заинтересираните економски оператори 
може да се запознаат со правилата во врска со неговото користење. 
б) Целта на квалификацискиот систем и неговото времетраење. 
в) Правила во врска со неговото користење. 
г) Целта на квалификацискиот систем и правилата во врска со неговото користење, додека времетраењето на 
квалификацискиот систем дополнително ќе им го соопштат. 

 
 

 

  ДЕЛ 2 - ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ И ЕСЈН 

 

1. Договорниот орган на ЕСЈН задолжително го објавува: 

a) Годишниот план за јавни набавки со кој го определува предметот на набавката и видот на постапката 

б) Годишниот план за јавни набавки со кој го определува видот на договорот и проценетата вредност на набавката 

в) Годишниот план за јавни набавки со кој го определува предметот на набавката и очекуваниот почеток на постапката 

г) Сите горенаведени одговори се точни 

 

2. Договорниот орган на ЕСЈН задолжително го објавува годишниот план за јавни набавки: 

a) до крајот на јануари од тековната година  

б) на почеток на јануари тековната година  

в) во рок од 8 дена од донесувањето на планот за тековната година 

г) до крајот на декември за следната година 

 

 
3. На Електронскиот систем за јавни набавки не постои можност за објавување на оглас доколку истиот: 

а) е набавка од мала вредност 

б) не е внесен во годишниот план за јавни набавки 

в) е внесен во годишниот план за јавни набавки 

г) ниту еден понуден одговор не е точен 

 

4. Отворање на финансиските понуди по евалуација на технички понуди се спроведува кај: 



a) Ограничена постапка 

б) Поедноставена отворена постапка 

в) Консултатнтски услуги 

г) Сите понудени одговори се точни 

 

5. Кај консултантски услуги, најпрвин се евалуираат: 

a) Финансиските понуди на сите понудувачи 

б) Финансиските понуди на прифатливите понудувачи 

в) Техничките понуди на сите понудувачи 

г) Техничките понуди на прифатливите понудувачи  

 

6. На Електронскиот систем за јавни набавки измена и дополна на годишен план за јавни набавки прави: 

a) Одговорното лице 

б) Комисијата за јавни набавки 

в) Единицата за јавна набавка 

г) Сите понудени одговори се точни 

 

7. Која од овие реченици е точна: Договорниот орган не е должен да бара користење електронски средства преку 

ЕСЈН во следниве случаи: 

а) доколку поради посебна природа на предметот на набавка, за користење електронски средства преку ЕСЈН би биле 

потребни одредени алатки, уреди или формати на датотеки што не се широко достапни или што не се поддржани од 

општо достапниот софтвер; 

б) доколку за програмите кои ги поддржуваат форматите на датотеки погодни за опис на понудите се користат формати 

на датотеки кои не можат да бидат обработени од страна на кој било друг отворен или општо достапен софтвер, или 

доколку истите се заштитени со лиценца и договорниот орган не може да обезбеди нивно преземање или користење 

оддалеку; 

в) доколку со тендерската документација се бара поднесување мостри и макети кои не може да се поднесат по 

електронски пат 

г) сите горенаведени реченици се точни  

 

8. Која од овие реченици е неточна: 

а) Договорниот орган задолжително објавува известување за склучен договор на ЕСЈН во рок од десет дена по 

склучувањето на договорот во отворена постапка, ограничена постапка, конкурентна постапка со преговарање, 

конкурентен дијалог, партнерство за иновации или постапка со преговарање со или без објавување оглас, со 

доделување договор за јавна набавка или склучување рамковна спогодба. 

б) Договорниот орган задолжително објавува поедноставено известување за склучен договор на ЕСЈН во рок од десет 

дена по склучувањето на договорот кај набавка од мала вредност, поедноставена отворена постапка и кај набавка на 

посебни услуги. 

в) Договорниот орган задолжително објавува известување за спроведен конкурс за избор на идејно решение во рок од 

десет дена од спроведување конкурс за избор на идејно решение. 

г) Договорниот орган пополнува известување за реализиран договор во ЕСЈН квартално и истото го објавува во рок од 

десет дена по истекот на секој квартал  

9. Во случај на управен спор, во кој рок Државната комисија треба да го напрви  достапно целото досие од 

постапката по предметот во електронска форма преку ЕСЈН? 

а) во рок од пет дена од денот на поднесување на тужбата 

б) во рок од три дена од денот на поднесување на тужбата 

в) во рок од пет работни дена од денот на поднесување на тужбата 

г) во рок од десет дена од денот на поднесување на тужбата 

 



10. Договорниот орган задолжително објавува поедноставено известување за склучен договор на ЕСЈН во рок од 

десет дена по склучувањето на договорот: 

а) кај набавка на посебни услуги 

б) партнерство за иновации 

в) конкурентна постапка со преговарање 

г) ограничена постапка 

 
11. Записникот од спроведениот технички дијалог договорниот орган до сите економски оператори кои дале 

предлози и коментари на објавената тендерска документација во рок од три дена од завршување на дијалогот го 

доставува: 

 

а) на начин утврден од страна на договорниот орган 

б)  преку ЕСЈН  

в) преку електронска пошта 

г) не се испраќа записникот од спроведениот технички дијалог 

 

12. Договорниот орган задолжително објавува известување за измена на договорот за време на неговата важност 

и примерок од измената на договорот во рок од: 

а) 5 дена 

б)10 дена 

в) 15 дена 

г) 20 дена 

 
13. Минималниот временски рок за поднесување на понудите кај поедноставена отворена постапка денот на 

објавувањето на огласот во ЕСЈН изнесува: 

а) 10 дена 

б) 12 дена 

в) 15 дена 

г) 30 дена 

 

14. По доставување на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување на постапката, а до истекот 
на рокот за вложување жалба, право на увид имаат: 

а) сите заинтересирани економски оператори 
б) економските оператори што учествувале во постапката 
в) нема никој право на увид по доставување на одлуката за избор/поништување 
г) само комисијата има увид 

 

15. Договорниот орган пополнува известување за реализиран договор во ЕСЈН од денот на целосната реализација 
на договорот во рок од: 

а)  5 дена 
б) 8 дена 
в) 10 дена 
г) 15 дена 
 

16. Договорниот орган задолжително објавува известување за склучен договор на ЕСЈН во рок од десет дена по 
склучувањето на договорот во: 

а) отворена постапка,  
б) конкурентна постапка со преговарање,  
в) партнерство за иновации  
г) сите горенаведени одговори се точни 
 

17. Договорниот орган задолжително објавува поедноставено известување за склучен договор на ЕСЈН во рок од 
десет дена по склучувањето на договорот кај : 



а) набавка од мала вредност 
б) отворена постапка 
в) ограничена постапка 
г) сите горенаведени одговори се точни 

 

18. Лицето или организацискиот облик ги врши следниве работи: 

а) учествува во подготовката на планот за јавни набавки, 
б) врши набавки од мала вредност во согласно со условите од овој закон, 
в) објавува негативна референца во ЕСЈН согласно со условите од овој закон 
г) сите горенаведени одговори се точни 
 

19. Начинот на користење на ЕСЈН го пропишува: 

а) Бирото за јавни набавки 
б) Министерството за финансии 
в) Министерот за финансии 
г) Владата на Република Македонија 
20. Договорниот орган ја прави достапна тендерската документација во хартиена форма или на магнетен медиум, 
по исклучок, само во некој од следниве случаи: 

а) во случај на пад или недостапност на системот 
б) при објавување оглас за доделување договор за јавно приватно партнерство 
в) кога договорниот орган предвидел надоместок за подигање на тендерската документација 
г) договорниот орган без исклучоци ја прави достапна тендерската документација со користење електронски 
средства заради директен и целосен пристап преку ЕСЈН  

 

21. Во кој рок се доставува објаснувањето во случај комисијата во евалуација да побара од понудувачите да ги 
појаснат или дополнат документите? 

а) во рокот кој го определила комисијата 
б) 3 дена 
в) 5 дена 
г) не постои рок за доставување на објаснувањето 
 

22. Известување за доброволна претходна транспарентност се објавува за: 

а) Постапка со преговарање без објавување оглас 

б) Постапка со преговарање со објавување оглас  

в) Конкурентна постапка со преговарање 

г) Партнерство за иновации 

 

23. Договорните органи од секторските дејности НЕ можат да објават оглас за: 

а) Постапка со преговарање со објавување на оглас 

б) Конкурентна постапка со преговарање 

в) Динамичен систем за набавки 

г) Квалификациски систем  

 

24. Договорниот орган од областа на секторските дејности може да објави: 

а) Претходно информативно известување 

б) Периодично индикативно известување 

в) Претходно информативно известување и претходно информативно известување како замена за оглас 

г) Периодично индикативно известување и периодично индикативно известување како замена за оглас 

 

25. Во која постапка/и може да се користи изјавата за докажување на способност? 

а) Мала јавна набавка 



б) Поедноставена отворена постапка 

в) Отворена постапка 

г) Мала јавна набавка и поедноставена отворена постапка 

 

26. За исходот од постапката за јавна набавка на посебни услуги, договорниот орган објавува: 

а) поедноставено известување за склучен договор 
б) известување за склучен договор и квартална евиденција 
в) поедноставено известување за склучен договор и квартална евиденција 
г) квартална евиденција 
 

27. ЕСЈН го прави достапен записникот од отворањето на понудите на сите понудувачи кои доставиле свои понуди 

во: 

а) Мала јавна набавка 

б) Конкурентен дијалог 

в) Отворена постапка 

г) Сите понудени одговори се точни 

 

28. На ЕСЈН пристап до досието на целокупната документација освен до документите означени како “Деловна 

тајна” во жалбен период имаат: 

а) Економските оператори и договорните органи 

б) Економските оператори и ДКЖЈН 

в) Економските оператори кои поднеле понуда 

г) Само ДКЖЈН  

 

29. Во случај на рамковна спогодба или динамичен систем за набавки, известување за склучен договор за 

поединечните договори се објавува: 

а) збирно за сите поединечни договори склучени во последните три месеци 

б) за сите поединечни договори склучени во последните четири месеци  

в) во рок од десет работни дена по истекот на секој квартал  

г) збирно за сите поединечни договори склучени во последните шест месеци  

 

30. Динамичен систем за набавки на ЕСЈН може да се спроведува за: 

а) Ограничена постапка 

б) Отворена постапка 

в) Поедноставена отворена постапка 

г) Сите понудени одговори се точни 

 

31. Комисијата не изготвува извештај од спроведената постапка кај:  

а) кај поедноставената отворена постапка 

б) набавка од мала вредност  

в) постапките со преговарање 

г) конкурентниот дијалог  

 

32. Која од речениците не е точна: 

а) денот во кој настапил одреден настан или е преземено одредено дејствие се засметува при пресметување на 

роковите 

б) денот во кој настапил одреден настан или е преземено одредено дејствие не се засметува при пресметување на 

роковите  

в) почетокот на рокот се засметува од првиот следен работен ден 



г) државните празници, саботите и неделите не влијаат врз почетокот и текот на роковите, освен во случаите кога 

роковите се изразени во работни денови 

 

33. Економскиот оператор не смее да ги означи за деловна тајна или за класифицирана информација:  
 
а) цената на понудатa  
б) трошоците на животниот век 
в) спецификациите и количините на понудените стоки, услуги или работи 
г) сите горенаведени 
 
34.Презакажување на веќе спроведена е-аукција е дозволено при: 

а) прекин на интернет конекцијата кај економскиот оператор 
б) технички проблем на ЕСЈН (пад на серверот) 
в) прекин на интернет конекцијата кај договорниот орган 
г) не е дозволено воопшто 

 
35. Кој услов треба да биде исполнет за да може да се закаже електронска аукција? 

а) Постапката да е водена со користење на електронски средства преку ЕСЈН. 
б) Да има најмалку две прифатливи понуди. 
в) Претседателот на комисијата да поседува дигитален сертификат. 
г) Да има онолку прифатливи понуди колку што е наведено во тендерската документација. 
 
36. Почетната цена на електронската аукција која се спроведува во постапка во која критериум за 

доделување на договор за јавна набавка е НАЈНИСКА ЦЕНА: 

а) Најниската цена од првично поднесените прифатливи понуди. 
б) Најниската цена од сите првично поднесени понуди. 
в) Просечната цена од првично поднесените прифатливи понуди. 
г) Почетна цена за секој економски оператор е неговата првично поднесена цена. 
 
37. Доколку електронската аукција е веќе закажана, дали истата може да биде откажана: 

а) да, договорниот орган може да ја откаже електронската аукција се до почетокот на аукцијата.  
б) не може 
в) може, по доставено барање до Бирото за јавни набавки 
г) може само по решение на ДКЖЈН 

 

38. Поканата за електронска аукција се смета дека е успешно доставена доколку истата е испратена: 

а) во хартиена форма, по пошта 
б) на е-маил адресата на економскиот оператор која е наведена во понудата 
в) во електронското поштенско сандаче на корисничкиот профил на економскиот оператор на ЕСЈН 
г) на сите наведени начини 
 
 
39. Договорниот орган преку ЕСЈН испраќа покана за учество на електронска аукција до: 
а) сите понудувачи кои поднеле понуда во постапката и кои се регистрирани со активиран профил во ЕСЈН 
б) првите тројца понудувачи од ранг листата направена според најниската цена. 
в) сите понудувачи кои поднеле прифатливи понуди и кои се регистрирани со активиран профил во ЕСЈН 
г) комисијата избира кои од понудувачите кои поднеле прифатливи понуди ќе бидат поканети 
 
40.Кој е законски утвреден минимален рок до започнувањето на електронската аукција, сметано од денот 

на испраќање на поканите за учество?  

а) 4 дена 
б) 3 дена 
в) 2 дена 
г) 1 ден 

 
 

41.Во кои случаи Бирото за јавни набавки овозможува презакажување на електронска аукција: 



а) во случај на прекин на интернет врската кај економски оператор кој учествувал на аукцијата 
б) во случај на техничка грешка, односно пад на ЕСЈН и по одлука на Државната комисија за жалби по јавни 
набавки 
в) во случај договорниот орган да не бил во можност да ја следи аукцијата поради проблем со неговата 
интернет врска 
г) само на барање на договорниот орган 
  
 
42.Во текот на електронската аукција идентитетот на учесниците на аукцијата може да го гледа: 
а) само комисијата за јавни набавки која ја спроведува аукцијата 
б) само одговорното лице на договорниот орган кој ја спроведува аукцијата 
в) само понудувачите кои учествуваат на аукцијата 
г) ЕСЈН го оневозможува откривањето на идентитетот на учесниците на електронската аукција 
 
43. Кога може да започне електронската аукција на ЕСЈН: 

а) во било кое време во текот на денот 
б) во периодот од 08:00 до 16:30 часот, освен за време на државни празници и неработни денови 
в) само доколку во закажаното време за почеток на аукцијата се најавени повеќе од двајца поканети 
понудувачи  
г) само доколку комисијата од договорниот орган се најави на ЕСЈН и кликне на линкот  “следење на е-
аукцијата” 
 
44. Доколку во постапка која се спроведува преку ЕСЈН е поднесена понуда која што не е потпишана со 

дигитален сертификат: 

а) истата се отфрла при евалуацијата и се смета за неприфатлива 
б) тоа не е причина за отфрлање на понудата и истата може да се евалуира 
в) комисијата бара дополнително испраќање на дигитално потпишана понуда 
г) понудата може да биде поднесена паралелно и во хартена форма со потпис и печат 

 
45. Кога понудата за постапка која се спроведува со користење на електронски средства се смета дека е 

потпишана со валиден дигитален сертификат? 

а) кога е потпишана со квалификуван дигитален сертификат издаден од регистриран издавач на сертификати 
б) може да биде потпишана со било каков дигитален сертификат, издаден за правно лице. 
в) не мора да е потпишана со дигитален сертификат, може да е испратена и во скенирана форма 
г) потпишана со квалификуван сертификат за физичко лице 
 
46.Регистриран издавач на дигитални сертификати во Република Македонија е: 

а) Биро за јавни набавки 
б) Министерство за информатичко опшество и администрација 
в) Клириншка куќа КИБС АД Скопје и Македонски телеком АД Скопје 
г) Министерство за финансии 
 
47.Кои од документите што ги поднесува економскиот оператор во постапка која се води со користење на 
електронски средства преку ЕСЈН, задолжително треба да се потпишани со дигитален сертификат: 
а) документите што самиот економски оператор ги составува и поднесува преку ЕСЈН  
б) целокупна документација што се поднесува преку ЕСЈН  
в) само финансиската понуда 
г) изјави и потврди издадени од останати институции 

 
48.За што се користи дигиталниот сертификат (електронски потпис) во ЕСЈН: 

а) за електронско потпишување на документи и најава на регистриран корисник во системот. 
б) само за електронско потпишување на документи 
в) не се користи воопшто 
г) само при регистрирање на корисникот на ЕСЈН 
 
49.При евалуација на поднесените понуди за постапка која се спроведува преку ЕСЈН, валидноста на 

поднесените документи и на дигиталниот сертификат со кој се потпишани документите ја проверува: 

а) стручно лице од Бирото за јавни набавки 



б) лицето кое што ја поднело понудата 
в) издавачот на дигиталниот сертификат 
г) комисијата за јавна набавка во конкретната постапка 
 
50. Во постапка која се спроведува во електронска форма записникот од јавното отварање задолжително 

го потпишува со дигитален сертификат: 

а) претседателот на комисијата или неговиот заменик 
б) само одговорното лице 
в) само еден член од комисијата 
г) единственото лице кое има дигитален потпис (сертификат) 

 
51.Одлуката за избор на најповолна понуда во постапка што се спроведува со користење на електронски 

средства преку ЕСЈН, со дигитален сертификат ја потпишува: 

а) Претседателот на Комисијата за јавна набавка 
б) Одговорното лице 
в) Локалниот администратор 
г) Не се потпишува со дигитален сертификат 
 
52. Кои од следниве документи во постапка која се спроведува со користење на електронски средства, 

претседателот на комисијата за јавна набавка задолжително треба да ги потпише со дигитален 

сертификат? 

а) Одлуката за избор на најповолна понуда и известувањето за донесена одлука 
б) Огласот за доделување на договор за јавна набавка и тендерската документација  
в) Записникот од јавно отворање и извештајот од спроведена постапка 
г) Извештајот од спроведена постапка и одлуката за избор на најповолна понуда 
 
 
53.Кој врши регистрација, активирање и деактивирање на нови корисници од договорниот орган на ЕСЈН: 

а) Локалниот администратор 
б) Комисијата за јавни набавки 
в) Единицата за јавни набавки 
г) Одговорното лице. 

 
54.Која од следниве улоги во ЕСЈН може да закажува електронски аукции во рамките на својот договорен 

орган: 

а) Локален администратор 
б) Одговорно лице 
в) Комисија за јавна набавка 
г) Единица за јавна набавка 
 
55.Локалниот администратор на договорниот орган во рамките на ЕСЈН врши: 

а) Објавување на огласи и известувања 
б) Регистрира, активира и деактивира корисници во рамките на договорниот орган 
в) Донесува одлуки во постапки коишто се спроведуваат преку ЕСЈН 
г) Утврдува валидност на дигитално потпишаните документи 
 
56.Која акција НЕ МОЖЕ да ја врши лицето со улога локален администратор, а може да ја врши единицата 

за јавна набавка: 

а) да го регистрира договорниот орган во ЕСЈН и да врши промена на податоци во врска со договорниот орган  
(адреса, телефон и сл) 
б) да ги регистрира другите корисници во рамките на тој договорен орган 
в) да ги (де)активира другите корисници во рамките на тој договорен орган 
г) да објавува огласи 
 
57.Како се најавува секој регистриран корисник на ЕСЈН за да може да ги користи неговите 

функционалности? 

а) само со корисничко име и лозинка кои ги впишува во соодветните полиња 



б) со корисничко име, лозинка и сигурносно прашање кои ги впишува во соодветните полиња 
в) со дигитален сертификат 
г) не мора воопшто да се најави за да ги користи функционалностите 

 
58.Која улога на ЕСЈН може да креира негативна референца за економски оператор: 

а) единица за јавни набавки 
б) одговорно лице 
в) локален администратор 
г) улога на државниот завод за ревизија 
 
59.Која акција во ЕСЈН може да ја преземе одговорното лице на договорниот орган пред донесување на 

одлуката? 

а) директна комуникација со понудувачите (испраќање известување на е-маил адреса) 
б) закажување на е-аукција 
в) преглед на евалуацијата која ја извршила комисијата 
г) менување на бодовите доделени од страна на комисијата при евалуацијата на понудите 
 
60.Која улога во ЕСЈН врши јавно отворање и евалуација на понуди, кога постапката се спроведува со 

користење на електронски средства? 

а) Комисија за јавни набавки 
б) Локален администратор 
в) Единица за јавна набавка 
г) Одговорно лице 
 
61.Кое од наведените тврдења за надлежностите на Бирото за јавни нававки поврзани со ЕСЈН, НЕ е точно: 

а) БЈН презема корективни дејствија во случај на техничка грешка на ЕСЈН, пад или недостапност на ЕСЈН и по 
одлука на Државната комисија за жалби по јавни набавки 
б) БЈН ја отстранува објавената негативна референца на економски оператор врз основа на одлука на 
надлежен орган или на барање на договорниот орган 
в) БЈН овозможува презакажување на електронска аукција во случај на техничка грешка од страна на 
договорниот орган при закажувањето на аукцијата 
г) БЈН оневозможува користење на ЕСЈН на корисниците кои не ги почитуваат своите обврски во однос на 
користењето на ЕСЈН 

 
62.Кој може да регистрира корисник со улога Државен завод за ревизија на ЕСЈН: 

а) Локалниот администратор 
б) Одговорното лице на договорниот орган 
в) Претседателот на комисијата за јавна набавка за постапката која е предмет на ревизија 
г) Само Бирото за јавни набавки на барање на договорниот орган 
63.Како ќе знае комисијата за јавна набавка дали за некој економски оператор има објавено негативна 

референца? 

а) комисијата за јавни набавки треба да провери во ЕСЈН дали има објавено негативна референца за 
економските оператори кои учествуваат во постапката. 
б) самиот економски оператор ќе го наведе истото во понудата 
в) Бирото за јавни набавки ќе ја извести комисијата за таквата ситуација 
г) ќе добие известување од централен регистар на РМ 
 
 
64.Кои типови на огласи НЕ се објавуваат на ЕСЈН? 

а) Огласи за воспоставување на јавно приватни партнерства како концесија за услуги или работи 
б) Огласи за воспоставување на квалификациски системи 
в) Конкурентна постапка со преговарање 
г) Сите од претходно наведените се објавуваат на ЕСЈН. 
 

 
65.Каде се достапни податоците за објавени негативни референци? 

а) јавно достапни на ЕСЈН 



б) јавно достапни на веб страницата на договорниот орган кој ја издава негативната референца 
в) јавно достапни во Службен весник на РМ 
г) јавно достапни на веб страницата на Министерството за финансии 
 

Која од постапките НЕ се спроведува со користење на електронски средства (преку ЕСЈН)? 
а) Постапка со преговарање без објавување на оглас 
б) Поедноставена отворена постапка  
в) Ограничена постапка  
г) Конкурентна постапка со преговарање 
 
66. Техничка грешка или недостапност на ЕСЈН е: 

а) прекин на интернет врската кај економскиот оператор 
б) неправилно користење на апликацијата на ЕСЈН од страна на економскиот оператор 
в) технички проблем со информацискиот систем на договорниот орган  
г) ништо од горенаведеното. 
 
67. Договорниот орган објавува известување за поништување на постапката за доделување на договор за 

јавна набавка на ЕСЈН во рок од: 

а) 30 дена од денот на поништувањето на постапката. 
б) 6 месеца од денот на поништувањето на постапката. 
в) три дена од денот на поништувањето на постапката. 
г) десет дена од денот на поништувањето на постапката. 
 
 
68. Како се доставува известувањето за донесена одлука за постапка спроведена со користење на 

електронски средства преку ЕСЈН: 

а) секогаш се доставува во хартиена форма, со препорачана пошта  
б) се доставува автоматски од системот откако одговорното лице кликне на копчето донеси одлука 
в) се доставува од страна на комисијата за јавни набавки користејќи посебна функционалност во ЕСЈН 
г) не се доставува воопшто, бидејќи системот објавува кој поднел најниска цена за време на е-аукцијата 
 
69. За секоја промена на времетраењето на квалификацискиот систем, при која системот НЕ СЕ укинува, 

договорниот орган на ЕСЈН објавува: 

а) известување за измена на договорот за време на неговата важност 

б) известување за склучен договор 

в) оглас за воспоставување квалификациски систем 
г) известување за измени и дополнителни информации во постапката 

 

70. Електронска аукција може да се користи само ако техничките спецификации се прецизно дефинирани кај: 
а) динамичниот систем за набавки 
б) конкурентна постапка со преговарање 
в) постапка со преговарање со објавување оглас 
г) кај сите наведени 
 

71. Доколку договорниот орган користи периодично индикативно известување како замена за оглас за јавна 
набавка, наведува дека поднесувањето на понудите ќе биде во форма на електронски каталог: 

а) во огласот за јавна набавка 
б) во поканата за потврдување интерес 
в) во поканата за поднесување понуди 
г) не наведува, истото го појаснува на заинтересираните економски оператори доколку постават прашање  

 

 
 
 

 


