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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО ОБЛАСТА НА 

ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА (*)

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки во 
областа на одбраната и безбедноста (*),

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
29 јули 2021 година.

 
Бр. 08-3607/1  Претседател на Република

29 јули 2021 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 
НАБАВКИ ВО ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА (*)

Член 1
Во Законот за јавните набавки во областа на  одбраната и безбедноста(*) („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ број 180/19), во член 1 по ставот 1 се додава 
нов став (2), кој гласи:

„(2) Со овој закон се уредува и начинот на проверка и потврдување на исполнетоста на 
условите за учество на економските оператори регистрирани во Република Северна 
Македонија во постапките за набавки за потребите на Северноатлантската договорна 
организација (во натамошниот текст: НАТО) и нејзините земји членки.“.

Член 2
Во член 6 во точката в) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „или за договори за набавка кои Република Северна Македонија ги 
доделува согласно со правилата на меѓународната организација.“.

По ставот 1 се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Договорите од ставот 1 точка в) на овој член се доделуваат по претходна 

согласност од Владата на Република Северна Македонија.“.

* Со овој закон се врши усогласување со: ДИРЕКТИВА 2009/81/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот 
од 13 јули 2009 година за координирање на постапките за доделување на договори за одредени работи, дого-
вори за набавки и договори за услуги од договорните органи или лица во областа на одбраната и безбеднос-
та и за изменување на Директивите 2004/17/ЕЗ и 2004/18/ЕЗ, CELEX број на прописот 32009L0081
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Член 3
Во член 8 во ставот (2) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „кој во текот на годината може да го измени и/или дополни.“.

Член 4
Во член 19 став (1) во точката а) по зборовите: „50.000 евра“ се додаваат зборовите: „во 

денарска противвредност“.
Во точката б) по зборовите: „100.000 евра“ се додаваат зборовите: „во денарска 

противвредност“.

Член 5
Во член 27 ставот (5) се менува и гласи:
„Договорниот орган кој ќе одлучи да спроведе електронска аукција тоа го наведува во 

огласот за јавна набавка.“.

Член 6
Во член 39 во ставот (4) по зборот „цени“ се става точка, а зборовите: „и да не го 

надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката согласно со овој закон“ се 
бришат.

Член 7
По Главата VII се додава нова Глава VII-a и три нови членови 111-а, 111-б и 111-в, кои 

гласат:

„VII-a. УЧЕСТВО НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА НАБАВКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НАТО И 
НЕЈЗИНИТЕ ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ

Член 111-а
Надлежност и евиденција

(1) Економските оператори кои сакаат да учествуваат во постапките за набавки за 
потребите на НАТО и нејзините земји членки се евидентираат во евиденција на економски 
оператори што ја води Министерството за одбрана.

(2) За упис во евиденцијата на економски оператори, економските оператори 
поднесуваат барање со придружна документација за нивната лична состојба и способноста 
за вршење професионална дејност, како и безбедносни сертификати доколку имаат до 
Министерството за одбрана.

(3) Во рок од 15 работни дена од прием на барањето од ставот (2) на овој член, 
Министерството за одбрана издава потврда за упис во евиденцијата на економски 
оператори, која покрај на македонски јазик се издава и на еден од официјалните јазици на 
НАТО.

(4) Формата и содржината на барањето за упис во евиденцијата на економски 
оператори, начинот на водење на евиденцијата, содржината на евиденцијата, како и 
формата и содржината на потврдата за упис во евиденција на економски оператори ги 
пропишува министерот за одбрана.
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Член 111-б
Достапност на информациите за набавките 

за потребите на НАТО и нејзините земји членки

(1) Министерството за одбрана, во зависност од степенот на класификација, ги прави 
достапни набавките за потребите на НАТО и нејзините земји членки.

(2) Начинот на достапност на информациите за тековните набавки за потребите на 
НАТО и нејзините земји членки во зависност од степенот на класификација го пропишува 
министерот за одбрана.

Член 111-в
Начин на издавање на потврда за исполнетоста на условите за учество во постапките за 

набавки за потребите на НАТО и нејзините земји членки
(1) За добивање на потврда за исполнетоста на условите за учество во постапките за 

набавки за потребите на НАТО и нејзините земји членки, економските оператори 
поднесуваат барање со потребната документација до Министерството за одбрана.

(2) Проверката на исполнетоста на условите за учество во постапките за набавки за 
потребите на НАТО и нејзините земји членки, Министерството за одбрана ја врши преку 
комисија формирана од Владата на Република Северна Македонија на предлог на 
Министерството за одбрана.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од седум членови и нивни 
заменици и тоа:

- Претседател и негов заменик,  вработени во Министерството за одбрана,
- Два члена и нивни заменици, вработени во Министерството за одбрана,
- Член и заменик, вработени во Канцеларијата на претседателот на Владата на 

Република Северна Македонија,
- Член и заменик, вработени во Министерството  за економија,
- Член и заменик, вработени во Управата за јавни приходи и
- Член и заменик, вработени во Дирекцијата за безбедност на класифицирани 

информации.
(4) Административно – техничка поддршка на работата на комисијата од ставот (2) на 

овој член обезбедува Министерството за одбрана.
(5) Комисијата од ставот (2) на овој член донесува деловник за својата  работа.
(6) Комисијата од ставот (2) на овој член ја проверува исполнетоста на условите преку 

увид во документацијата, а доколку е потребно и преку увид во просториите на самите 
економски оператори.

(7)  За  исполнетост  на  условите за добивање на потврдата од ставот (1) на овој член, 
комисијата од ставот (2) на овој член одлучува со мнозинство на гласови од вкупниот број 
на членови на комисијата и доставува предлог за издавање потврда до министерот за 
одбрана или до од него овластено лице, во рок од 30 работни дена од денот на добивање 
на барањето.

(8) Министерот за одбрана или лицето овластено од него во рок од три работни дена од 
добивање на предлогот на комисијата, ја издава потврдата од ставот (1) на овој член, која 
покрај на македонски јазик се издава и на еден од официјалните јазици на НАТО.

(9) Начинот на проверка и потврдување на исполнетоста на условите за учество во 
постапките за набавки за потребите на НАТО и нејзините земји членки, како и содржината 
на потврдата за исполнетоста на условите за учество во постапките за набавки за 
потребите на НАТО и нејзините земји членки поблиску ги пропишува министерот за 
одбрана.“.
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Член 8
Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од еден месец од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“.


