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„Економски оператор“ е секое физичко или
правно лице или група такви лица,
вклучувајќи ги и сите привремени
здружувања, кои на пазарот или во
постапките за јавни набавки нудат стоки,
услуги или работи;
Договорен орган е орган во државна
сопственост, основан согласно со закон кој
врши јавни овластувања. (Министерства,
агенции, локална самоуправа, јавни
претпријатија итн.) Договорните органи
пошироко се објаснети во член 9 од Законот
за јавните набавки. 
„Понудувач“ е економски оператор кој
поднел понуда;
„Тендерска документација“ е 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.
Електронски систем за јавни набавки (во
натамошниот текст: ЕСЈН)“ е единствен
информациски систем достапен на интернет,
кој се користи со цел да се овозможи
поголема ефикасност, транспарентност и
економичност во областа на јавните набавки;
„Технички спецификации“ се:
а) во случај на јавна набавка на работи, збир
на технички прописи содржани во
тендерската документација со кои се
дефинирани потребните карактеристики на
материјалите, производите или стоките за да
одговараат на употребата што му е потребна
на договорниот орган; 

Под поимот јавни набавки се
подразбира набавка на стоки,
услуги и работи од страна на
државните органи, локалната
самоуправа, јавните
претпријатија или други
установи или организации во
државна сопственост кои
користат јавни средства.

ШТО СЕ
ЈАВНИ
НАБАВКИ?

ЗНАЧЕЊЕ НА  ПОЕДИНЕЧНИ
ПОИМИ ВО ЗАКОНОТ ЗА
ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

„Договор за јавна набавка“ е
договор склучен во писмена
форма меѓу еден или повеќе
економски оператори и еден
или повеќе договорни органи
чиј предмет е снабдување
стоки, обезбедување услуги
или изведување градежни
работи;
„Постапка за јавна набавка“ е
постапка што ја спроведуваат
еден или повеќе договорни
органи, чија цел или дејство е
купување или стекнување
стоки, услуги или работи;

„б) во случај на јавна набавка на стоки
или услуги, спецификација со која се
дефинираат карактеристиките на
производот или услугата, како што се
ниво на квалитет, влијание врз
животната средина и климатски
влијанија, опис на сите услови
(вклучувајќи и пристапност за лица со
хендикеп) и оценка на сообразноста,
ниво на изведба, користење на
производот, безбедност или
димензии, вклучувајќи ги и
релевантните барања за производот
во однос на називот под кој се
продава, терминологијата, симболите,
тестирањата и методите за тестирање,
пакувањето, означувањето и
етикетирањето, како и инструкции за
користење, производствени процеси
и методи во секоја фаза од животниот
век на стоките или услугите, како и
постапки за оценување на
сообразноста;





КОИ СЕ НАЧЕЛАТА НА КОИ СЕ ТЕМЕЛАТ ЈАВНИТЕ НАБАВКИ?



КАКО СЕ СПРОВЕДУВА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА? 



ГЛАВНИТЕ ФУНКЦИИ
НА БИРОТО ЗА
ЈАВНИ НАБАВКИ СЕ:
Регулаторна функција – подготовка на
нормативни акти во областа на јавни
набавки и нивно доставување до
Министерството за финансии или до
Владата;
Советодавна функција – издавање
мислења за одредбите и примената на
легислативата за јавните набавки;
советување на договорните органи и
економските оператори; развивање
модели за стандардна тендерска
документација;
Едукативна функција – организирање и
спроведување обуки за државни
службеници и други лица; утврдување
на минималните услови за
професионални квалификации за
службениците за јавни набавки;
развивање упатствата и прирачници;
Функција на следење – собирање,
обработка и анализирање на
податоците за јавни набавки и
подготовка на статистички извештаи;
одржување и ажурирање на
евиденцијата за доделени договори за
јавни набавки; надзор над законитоста
на постапките за јавни набавки;
поднесување годишен извештај до
Владата за неговите активности во
функционирањето на системот на јавни
набавки;

Бирото за јавни набавки е
формирано како орган на
државната управа во состав на
Министерството за финансии и
истото претставува централно
тело одговорно за
координација и следење на
системот на јавни набавки во
нашата држава.
Главните цели на Бирото за
јавни набавки се обезбедување
кохерентна законска рамка
усогласена со законодавството
за јавни набавки на ЕУ,
обезбедувањето рамка за
еднообразна примена на
легислативата за јавните
набавки и развивање на
капацитет за спроведување на
постапките за за јавни набавки
на хоризонтално ниво кај
договорните органи во
Република Северна Македонија.

ШТО Е БИРО
ЗА ЈАВНИ
НАБАВКИ ?

Со работата на Бирото за јавни
набавки раководи директор
кој го именува Владата на
Република Северна
Македонија на предлог на
министерот за финансии и  за
период од 4 години.  За
својата работа Директорот на
Бирото за јавни набавки
одговара пред Министерот за
финансии и Владата.

Оперативно-развојна
функција – развивање,
управување и работење со
Електронскиот систем за
јавни набавки;
Меѓународни односи –
соработка со меѓународни
институции и други
странски субјекти за
работи поврзани со
развојот на системот на
јавни набавки.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НА
БИРОТО ЗА ЈАВНИ
НАБАВКИ



развива нови електронски алатки за
зголемување на транспарентноста,
ефикасноста и економичноста на постапките за
јавни набавки,
управува со базата на податоци од постапките
за јавни набавки и истата ја прави достапна до
јавноста преку ЕСЈН,
ги обработува и анализира податоците за јавни
набавки и подготвува статистички извештаи,
за констатираните неправилности од
добиените известувања веднаш ги информира
договорните органи, а по потреба и
надлежните органи,
оневозможува користење на ЕСЈН на
корисниците кои не ги извршуваат своите
обврски кон ЕСЈН согласно со одредбите од
овој закон,
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,
ја отстранува објавената негативна референца
на економски оператор врз основа на одлука на
надлежен орган или на барање на договорниот
орган 
ги анализира образложенијата на договорниот
орган согласно со членот 31 став (6) и членот 42
став (3) од овој закон и доколку истите не се
основани му укажува на договорниот орган за
сторениот пропуст,
предлага на министерот за финансии кодекс на
однесување при спроведување на јавните
набавки,
подготвува модели на тендерска документација
и модели на формулари за постапките
регулирани со овој закон,
утврдува минимални услови за
професионалните квалификации за лицата кои
вршат стручни работи за јавните
набавки,организира и врши обука за едукација
на службеници и на други стручни лица во
врска со јавните набавки

иницира предлози за донесување
законски и други акти од областа
на јавните набавки 
го следи и анализира
спроведувањето на законот и
другите прописи за јавни набавки,
функционирањето на системот на
јавните набавки и иницира
промени за подобрување на
системот на јавните набавки,
дава мислења во врска со
одредбите и примената на овој
закон и ги прави достапни до
јавноста на неговата веб страница,
изготвува прирачници и брошури
за правилата за јавни набавки,
дава мислење за исполнетоста на
условите во постапката со
преговарање без објавување оглас
согласно условите од овој закон
врши управна контрола согласно
со условите од овој закон,
изготвува инструкции како
интерни упатства за внатрешната
организација на БЈН при вршење
управна контрола,
ги управува, развива и унапредува
Електронскиот систем за јавни
набавки и електронскиот пазар за
мали јавни набавки,

НАДЛЕЖНОСТИ НА
БИРОТО ЗА ЈАВНИ
НАБАВКИ СЕ СЛЕДНИВЕ: изготвува инструкции како интерни

упатства за подготовка и
спроведување на едукацијата за јавни
набавки и обуката за обучувачи за
јавни набавки кои се објавуваат на
неговата вебстраница,
соработува со договорните органи од
членот 9 на овој закон и со
економските оператори,
професионални институции за
истражување, здруженија или со
експерти за одделни области, во врска
со јавните набавки,
соработува со меѓународните
институции и други странски субјекти
за работите поврзани со развојот на
системот на јавните набавки, ја
планира и ја координира странската
техничка помош на полето на јавните
набавки,
поднесува годишен извештај до
Владата за неговите активности во
функционирањето на системот на
јавните набавки и
врши други работи утврдени со овој
закон.



КОИ СУБЈЕКТИ ГО СОЧИНУВААТ СИСТЕМОТ ЗА ЈАВНИТЕ
НАБАВКИ?



Системот на јавни набавки
во Република Северна
Македонија е
децентрализиран, што
значи дека секоја државна
институција (договорен
орган) си набавува самата
за себе согласно своите
потреби и планови. 
Тоа значи дека
договорните органи и
понудувачите се основни
субјекти во
спроведувањето на јавните
набавки. Покрај
договорните органи и
понудувачите, во системот
за јавни набавки се
вклучени повеќе други
институции кои согласно
своите надлежности
влијаат врз јавните
набавки и
функционирањето на
системот на јавни набавки
воопшто.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА
ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Министерството за финансии е орган на
државната управа, во чиј состав согласно со
Законот за организација и работа на органите на
државната управа, меѓу другите институции
спаѓа и Бирото за јавните набавки. Важноста на
Министерството за финансии за системот на
јавните набавки не се гледа само преку неговата
улога за креирање и извршување на буџетот,
туку и фактот дека министерството е предлагач
на законските прописи од областа на јавните
набавки. Така, иако Бирото за јави набавки ја има
главната улога во практичното изготвување на
прописите, министерството е предлагач пред
Владата на Република Северна Македонија.
Бирото за јавни набавки иницира предлози за
донесување законски и други акти од областа на
јавните набавки до министерот за финансии, го
следи и анализира спроведувањето на законот и
другите прописи за јавни набавки,
функционирањето на системот на јавните
набавки и иницира промени за подобрување на
системот на јавните набавки.
Државната комисија за жалби по јавни набавки
одлучува за законитоста на дејствијата и
пропуштањата за преземање дејствија, како и на
одлуките како поединечни правни акти
донесени во постапките за јавни набавки
пропишани со овој закон и решавање по жалби
во постапките за доделување договори за
концесии и јавно приватно партнерство. 
Државниот завод за ревизија врширевизија на
користењето и трошењето на средствата за јавни
набавки од страна на договорните органи. 

Државната комисија за
спречување на корупцијата
постапува по пријави од
физички и правни лица за
сомнежи за корупција и судир на
интереси, покренува
иницијатива пред надлежните
органи за поведување постапка
за утврдување на одговорност на
службени лица, покренува
иницијатива пред надлежните
органи врз основа на извештаи
на Државниот завод за ревизија,
постапува во случаи на судир на
интереси и во други случаи од
нејзина надлежност.
Комисијата за заштита на
конкуренцијата ја контролира
примената на одредбите и
прописите донесени врз основа
на Законот за заштита на
конкуренцијата, ги следи и
анализира состојбите на пазарот
до степен потребен за развој на
слободна и ефикасна
конкуренција, води постапки и
донесува одлуки согласно
одредбите од Законот.
Министерство за економија е
надлежно за реализација на
јавно – приватни партнерства и
концесии во Република Северна
Македонија



КРАТКА АНАЛИЗА НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА СКЛУЧЕНИ
ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО
ПЕРИОДОТ ОД 2011-2021 ГОДИНА

На графиконот е
прикажана вкупната
вредност на склучени
договори за јавни набавки
во периодот од 2011 до
2021 година. Во овој
период, вредноста на
склучените договори за
јавни набавки била
најголема во 2021 година и  
изнесувала 78,3
милијарди денари.  



ПРОЦЕНТ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО
БРУТО ДОМАШНИОТ ПРОИЗВОД

На овој графикон се
прикажани вкупните јавни
набавки како процент од
бруто домашниот
производ. Во 2011 и 2012
година, тие изнесувале
12.7% и 12.1%, соодветно.
Потоа следува тренд на
намалување, се до 2021
година, каде што вкупните
јавни набавки изнесуваат
10.8% од бруто домашниот
производ. 



ВРЕДНОСТ НА СКЛУЧЕНИ
ДОГОВОРИ КАЈ ДРЖАВНИ ОРГАНИ
И ВКУПЕН БРОЈ НА ДОГОВОРИ ЗА
ПЕРИОДОТ 2011-2021 ГОДИНА

Под „државни органи се
подразбираат органите на
државната управа и
органите на законодавната
и судска власт. Во овој
преглед не се вклучени
локалните самоуправи,
јавните претпријатија итн. 
Најмногу договори  биле
склучени во 2019 година,
вкупно 3962, а вкупната
најголема вредност е во
2021 година и изнесува 20
милијарди денари.



ПРОЦЕНТ ОД ВРЕДНОСТ НА
СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ НА
ДРЖАВНИ ОРГАНИ И РЕАЛИЗИРАН
ЦЕНТРАЛЕН БУЏЕТ ЗА ПЕРИОДОТ
2011-2021 ГОДИНА

ЦЕНТРАЛЕНБУЏЕТ Е ГОДИШЕН ПЛАН НА ПРИХОДИ, ДРУГИ ПРИЛИВИ
И ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА, А СЕ ОДНЕСУВА НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА
ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И ГИ ВКЛУЧУВА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ, БУЏЕТОТ НА
ДОНАЦИИ, БУЏЕТОТ НА ЗАЕМИ И БУЏЕТОТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ
АКТИВНОСТИ

Во анализираниот
период 2011-2021 година,
процентот на вредноста
на склучени договори
кај државни органи  во
однос на вкупно
реализираниот
централен буџет се
движи од 2.7% во 2017
година, па до 9.2% во 2011
година. Во 2021 година,
истиот изнесува 7.8%



ВРЕДНОСТ НА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ СПОРЕД ВИДОТ НА
ДОГОВОРОТ ЗА ПЕРИОД 2011-2021 ГОДИНА

 



ВРЕДНОСТ НА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ СПОРЕД ВИДОТ НА
ДОГОВОРОТ ЗА ПЕРИОД 2011-2021 ГОДИНА

 



Имајќи го предвид процентот од буџетот кој припаѓа на јавните набавки, потребно е да се имплементираат
препораките од Европската комисија за професионализација на јавните набавки издадени во 2017 година, со цел
да се подобри нивото на компетентност на работната сила за јавни набавки во целина и да се направи функцијата
на набавка повеќе привлечна и повредна поради нејзината мултидисциплинарна и стратешка димензија.

Модерните, иновативни, правични и отворени системи за јавни набавки се важен сегмент од економијата на секоја
држава. Согласно податоци од Светска Банка, кај високо развиените земји, кои што имаат висок доход по глава на
жител, јавните набавки надминуваат 14% од бруто домашниот производ. 

Во таа насока и Република Северна Македонија, преку Бирото за јавни набавки презема низа активности за
подобрување и модернизирање на системот на јавни набавки во државата, како и усогласување на регулативата со
Европската Унија. 

Професионализацијата на работната сила за јавни набавки ќе обезбеди јавните купувачи да имаат вештини,
знаење и интегритет потребни за да ги извршуваат своите работи и задачи во согласност со законот и ефикасно,
ефективно и на стратешки начин да се обезбеди најдобра вредност за парите на граѓаните. 

ИЗРАБОТЕНО ОД СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ,
ЕДУКАЦИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

РИТА ГЛИГОРИЈЕВСКА - РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР
КАТЕРИНА ПОПОВСКА - РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ
ИГОР ДИМИТРОВСКИ - СОВЕТНИК


