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20192453816
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 8 став (4) од Законот за јавните набавки во областа на одбраната и
безбедноста („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.180/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАБАВКИ НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ВЛАДИ НА СТРАНСКИ
ДРЖАВИ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на доделување на договори за набавки од страна на
Владата на Република Северна Македонија со влади на странски држави.
Член 2
Доделувањето на договорите за набавки на Владата на Република Северна Македонија
со влади на странски држави се врши според правилата договорени со владата на
странската држава.
Член 3
Во постапката за доделување и реализација на договорот за набавка на Владата на
Република Северна Македонија со владата на странска држава, со целокупната
документација се постапува во согласност со прописите за заштита на класифицираните
информации.
2. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАБАВКИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ВЛАДИ НА СТРАНСКИ ДРЖАВИ
Член 4
Договорот за набавка на Владата на Република Северна Македонија со влада на
странска држава може да се склучи во еден од следните случаи:
- ако по претходно испитување на пазарот се утврди дека набавките од член 8 став (1)
од Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста може поекономично
и поефикасно да се изведат со доделување на договор на влада на странска држава;
- поради причини поврзани со интероперабилноста на меѓународни операции и мисии;
- поради нужните потреби за функционирање на Армијата на Република Северна
Македонија во меѓународни операции и мисии;
- ако поради технички барања на предметот на набавката или од причини поврзани со
заштита на ексклузивни права, набавката може да се реализира само преку влада на
странска држава;
- кога се работи за дополнителни набавки на воена опрема или опрема од безбедносен
карактер добиени врз основа на договор со влада на странска држава, кои се наменети за
делумна замена на опремата или како зголемување на обемот на постојната опрема, ако
промената на добавувачот на опремата би го принудила договорниот орган да набави
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стоки кои имаат поинакви тактички и/или технички карактеристики, а тоа би
предизвикало несообразност или несразмерни тактички и/или технички проблеми при
употребата и одржувањето или
- кога се работи за тековно или инвестиционо одржување на воена опрема или опрема
од безбедносен карактер, добиена врз основа на договор со влада на странска држава.
Член 5
Пред отпочнување на постапката за доделување договор за набавка на Владата на
Република Северна Македонија со влада на странска држава се утврдува исполнетоста на
условите од член 4 од оваа уредба и се изготвува документација со детално образложение
за оправданоста на набавката и финансиска анализа за економската исплатливост за
доделување на договорот.
Член 6
Постапката за доделување договор за набавка на Владата на Република Северна
Македонија со влада на странска држава започнува со испраќање на писмо со барање за
конкретната набавка, кое се доставува до најблиското седиште посочено од странската
држава од страна на државниот орган чиј предмет, цел на набавката и финансиски
средства се содржани и утврдени во годишниот план за набавки од член 8 став (2) од
Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста.
Писмото со барање за склучување на договор за набавка со владата на странската
држава ги содржи елементите кои се договорени и усогласени со владата на странската
држава.
Член 7
Писмото со барање кое се доставува до владата на странската држава нема обврзувачки
карактер и со истото само се информира за намерата да се изврши набавката и за
потребата од доставување на понуда.
Договорот за набавка со владата на странската држава, пред да биде склучен од
Владата на Република Северна Македонија, се проверува дали е во согласност со писмото
со барање од член 6 од оваа уредба.
Член 8
Вредноста на договорот за набавка со владата на странската држава се утврдува пред
потпишување на договорот врз основа на добиената понуда.
Член 9
Реализацијата на договорите за набавка ги врши државниот орган чиј предмет, цел на
набавката и финансиски средства се содржани и утврдени во годишниот план за набавки
од член 8 став (2) од Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста.
3. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАБАВКИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ВЛАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ
ДРЖАВИ
Член 10
Доделување на договор за набавка со Владата на Соединетите Американски Држави (во
понатамошниот текст: Владата на САД) ќе се врши согласно членовите 4, 5, 6, 7 и 8 од
оваа уредба и ФМС (Foreign military sales) процедурите на Владата на САД (во
понатамошниот текст: ФМС процедури).
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Писмото со барање за конкретната набавка се доставува до соодветната
имплементациска агенција на Владата на САД, до Агенцијата за одбранбено-безбедносна
соработка на САД (DSCA-Defense Security Cooperation Agency) и до дипломатското
претставништво на САД во Република Северна Македонија од страна на државниот орган
чиј предмет, цел на набавката и финансиски средства се содржани и утврдени во годишниот
план за набавки од член 8 став (2) од Законот за јавните набавки во областа на одбраната и
безбедноста.
Член 11
Писмото со барање за конкретната набавка и писмото на понуда и прифаќање на
понудата треба да ги содржат елементите утврдени со ФМС процедурите.
Член 12
Писмото со барање од член 9 став 2 од оваа уредба нема обврзувачки карактер и со
истото само се информира за намерата да се изврши набавката и потребата од
доставување на понуда.
Вредноста во писмото за понуда и прифаќање на понудата е договорената вредност на
предметот на набавката и истата може да биде изменета до целосната реализација на
набавката во согласност со ФМС процедурите.
Член 13
Со потпишување на писмото на понуда и прифаќање на понудата од страна на Владата
на Република Северна Македонија и Владата на САД се смета дека е доделен договорот за
набавка.
4. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 14
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9140/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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