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Вовед 
Јавниот сектор претставува битен сегмент во пазарот на една земја. 

Потрошувачката од националниот и од локалните буџети, како и од вон – буџетските  

фондови и јавните претпријатија каде државата има доминантно влијание во 

управувањето, а со тоа и во трошењето на нивните средства, е огромна во сите земји во 

светот. Впрочем, токму најдобриот обем на јавната потрошувачка отсекогаш бил 

предмет на жолчни расправии помеѓу економските експерти. Во земјите со развиена 

пазарна економија во секој национален буџет постои дел за потребите за јавни набавки. 

Но што се јавните набавки? Тие претставуваат збир на активности што ги 

извршуваат набавувачите, а кои се во врска со стекнување на стоки, извршување на 

услуги или изведување на работи. Перцепцијата на јавноста за јавните набавки во 

Република Македонија е прилично негативна. Во медиумите обично се споменуваат во 

контекст на некој скандал или корупциска афера, а пошироката (но и стручната) јавност 

малку ја познаваат оваа материја. Малку се знае за суштината на правилата за јавни 

набавки, зошто се тие воспоставени, за добрите меѓународни практики кои во светот се 

развиваат скоро половина век.  

Во Европската Унија и во меѓународните организации е воспоставен систем на 

норми кои ги регулираат јавните набавки за потребите на овие организации. Целта е да 

се постигне поголема либерализација и ширење на трговијата со воспоставување на 

транспарентни, фер и отворени постапки за набавки. 

Пред создавањето на внатрешниот пазар на ЕУ, националните и локалните 

власти ги преферирале домашните добавувачи. Иако уште во 1971 година е усвоена 

директивата на ЕЗ за набавка на градежни работи, а во 1977 за стоки, пред 

воведувањето на единствениот европски пазар, можноста за поднесување понуди и 

добивање договори беше строго ограничена и хендикепирана за странските добавувачи. 

Покрај директното кршење на овие директиви, државите членки имале развиено и 

индиректни мерки како да ги заобиколат директивите: делење на договорите на делови 

за да се избегнат вредносните прагови, наметнување на специфични национални 

технички  и други стандарди во полза на домашните понудувачи, специјални финансиски 

услови за странските понудувачи и слично1. 

Внатрешниот пазар на ЕУ е територија без внатрешни граници во која е 

обезбедено слободно движење на стоки, лица и капитал. Тој е создаден во првата 

половина на осумдесеттите години од дваесеттиот век како одбрана од економската 

закана од Соединетите Американски Држави и од Јапонија во полето на високата 

технологија, како и од новите индустријализирани држави од Азија. 

                                                 
1
 The Single Market Review Series – Series 3 Dismantling Barriers – Public Procurement, Euro Strategy 

Consultants, July 1996. 
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Вниманието е насочено кон укинување на внатрешните формални и неформални 

бариери. Со Единствениот европски акт од 1987 година се утврди листа од околу 300 

директиви насочени кон укинување на овие бариери, класифицирани во три големи 

групи: 

- Физички бариери, поврзани со гранични инспекции, 

- Технички бариери, кои предизвикуваат регулаторни и законски пречки, и 

- Фискални бариери, предизвикани од разлики во индиректните даноци и акцизни 

давачки. 

Според тоа, а во контекст на развој на единствениот внатрешен пазар на ЕУ, 

каде јавните набавки зафаќаат значаен дел, единствениот пазар на јавни набавки во ЕУ 

се развива скоро три декади. Последните трендови на проширување на европското 

семејство ја прават оваа област исклучително интересна во однос на натамошниот 

развој на најдобри практики за спроведување на јавните набавки, а посебно земајќи ги 

предвид и аспирациите на Република Македонија за членство во Унијата. Регулативата 

за јавни набавки, како и впрочем останатите делови од економскиот живот, е мошне 

динамична и постојано се менува. Неодамна беа донесени нови директиви кои земјите 

членки требаше да ги имплементираат во своите национални законодавства до 31 

јануари, 2006 година. Дотогаш земјите членки требаше да ги разгледаат новините 

воведени со овие директиви и да изнајдат начини истите да ги преточат во своето 

законодавство. 

Европските интеграции на земјите од регионот претставуваат силен поттик за 

усогласување на националните прописи за јавни набавки со релевантните европски 

Директиви. Пред отпочнувањето на овој процес, главниот збор во регионот го имаше 

Светската банка, која со низа на кредитни аранжмани успеа да наметне обврски за 

усвојување на одредени правила за јавни набавки. 

Системот на јавни набавки во Република Македонија реално започна да се 

развива со донесувањето на првиот Закон за јавните набавки во 1998 година. Законот 

беше изработен според моделот на Закон за јавни набавки на УНЦИЦТРАЛ и 

воведуваше одредени процедури кои се препознатливи во меѓународната практика. Овој 

закон се применуваше сè до 2004 година (со одредени измени), кога се донесе 

постојниот Закон за јавните набавки. Овој закон влезе во сила во април 2004 година и се 

применуваше до крајот на 2007 година, со измените и дополнувањата од декември 2005 

година. 

Во ноември 2007 година, Собранието на Република Македонија го донесе новиот 

Закон за јавните набавки кој влезе во сила на 1 јануари 2008 година. Од овој закон се 

очекува да ги олесни постапките за јавни набавки (односно постапките за доделување на 

договори за јавни набавки, како што се нарекуваат сега) и да придонесе за натамошно 

усогласување на нормативата за јавни набавки со соодветните европски прописи и 

регулативи. 
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Имајќи ги предвид процесите на интеграција на нашата земја во ЕУ, од 

суштинско прашање е степенот на усогласеност на националните прописи за јавни 

набавки со соодветните европски прописи. Но не само тоа. Европската комисија 

посветува големо внимание на имплементацијата на овие прописи, поучена од 

проблемите со кои се соочи во новите земји – членки кои немаа доволно време да 

развијат добри практики за имплементација на европските Директиви, иако нормативно, 

прописите беа усогласени. 

Колку Европската комисија посветува внимание на јавните набавки кај земјите – 

кандидати зборува фактот што јавните набавки се предвидени како посебно петто 

поглавје во Европското партнерство и во процесот на скрининг на нашето национално 

право што претстои со отпочнување на преговорите за членство. Претходно јавните 

набавки беа во рамки на поглавјето за слободно движење на стоки и услуги.  
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Резиме 
Целта на овој извештај е да даде преглед на севкупните активности на проектот 

и да ги претстави конечните наоди кои произлегоа од двата круга на теренски 

истражувања спроведени во пилот – општините Скопје, Велес и Гостивар. Имено, 

проектот има за цел да ги презентира на јавноста прописите за јавни набавки во 

Република Македонија во однос на релевантните европски прописи, а имајќи ја предвид 

европската иднина на Република Македонија, и да ги анализира практиките на јавни 

набавки преку истражувања во трите пилот – општини, како и да даде одредени 

препораки за нивно подобрување. Уште на почетокот треба да се има предвид дека 

целта на овој проект не е да им суди на релевантните фактори во општините за 

одредени слабости во нивните јавни набавки кои несомнено постојат насекаде (и не 

само во Република Македонија), туку да им помогне да ги подобрат јавните набавки и со 

тоа да претставува инструмент во рацете на општините кои се примарно во фокусот на 

проектот. 

Конечниот извештај е составен од пет дела. 

Првиот дел се фокусира на актуелните прописи за јавни набавки во ЕУ. Целта на 

овој дел е да даде краток преглед на прописите за јавни набавки според кои се 

раководат сите земји – членки на ЕУ и кои претставуваат основа за развој на системот на 

јавните набавки на Република Македонија. Како што се засилува процесот на интеграција 

на земјава, така ќе се засилува и притисокот на Европската комисија за усогласување не 

само на правото на РМ туку и практиките за јавни набавки со вообичаените практики на 

ЕУ. 

Како основни прописи за јавни набавки на ЕУ се сметаат Директивата 2004/18/ЕЗ 

за набавките во класичниот јавен сектор и Директивата 2004/17/ЕЗ за набавките на 

субјектите кои вршат една или повеќе дејности во областа на водоснабдување, 

енергетика, транспорт и поштенски услуги. Тука се и двете Директиви за правни лекови 

во постапките за доделување на договори 1989/665/ЕЕЗ и 1992/13/ЕЕЗ. Меѓутоа оваа 

основа не е фиксна. Таа постојано се надградува со пресудите на Европскиот суд на 

правдата кои се однесуваат на случаи на јавни набавки. 

Во вториот дел од извештајот е даден краток преглед на системот на јавните 

набавки на Република Македонија од правен и институционален аспект. Од правен 

аспект е дадена ретроспектива на развојот на прописите за јавни набавки, од 

донесувањето на Уредбата за јавни набавки, па сè до влегувањето во сила на новиот 

Закон за јавни набавки на 1 јануари 2008 година. Во делот на институционалниот аспект 

се претставени најважните чинители во системот на јавните набавки во Република 

Македонија. 
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Во третиот дел од извештајот е направена анализа на Законот од 2004 година кој 

се применуваше сè до 31 декември 2007 година, како вовед во следниот дел во кој е 

претставена анализата од теренските истражувања во пилот – општините. Имено, иако 

законот веќе не е во сила, вреди да се анализираат некои од неговите одредби како би 

можеле полесно да се разберат резултатите од теренските истражувања, од причина 

што теренските истражувања се правени за период во кој се применуваше тој закон. Се 

разбира, поинаков методолошки пристап во теренските истражување е невозможен 

бидејќи сè уште не постои позначајна пракса од примена на новиот Закон за јавните 

набавки. Покрај тоа, голем дел од одредбите од законот од 2004 година се содржани и во 

новиот закон, така што двата законски проекти не претставуваа целосно различни 

текстови. 

Конкретно е извршена тематска анализа на одредени делови на законот и е 

дадена споредба на истите со соодветните одредби од европските Директиви. Се 

разгледуваат: опфатот, начелата, исклучоците од примена на законот, правилата за 

проценување на вредноста на набавките, правилата за планирање на набавките, 

прашањето на вредносните прагови, постапките за јавни набавки (отворен повик, 

ограничен повик и постапка со преговарање без претходно објавување на јавен повик), 

начинот на спроведување на постапката, начинот на вршење на евалуација на понудите 

и правната заштита која ја обезбедува законот. 

Во наредниот дел е даден преглед на резултатите од двата круга на извршените 

теренски истражувања чија цел е да се види кои се практиките на јавни набавки во овие 

општини. Како репер се земени Градот Скопје, Општина Велес и Општина Гостивар а 

период на анализа во првиот круг е првата половина од 2006 година и првата половина 

од 2007 година, додека во вториот круг втората половина од 2006 и 2007 година. Се 

сметаше дека ова е најдобриот пристап од методолошки аспект од причина што 

податоците за втората половина од 2007 година сè уште не беа целосни во моментот на 

спроведување на првиот круг, додека фокусирањето само на 2006 година би дало 

целосен годишен увид во набавките, но податоците би биле прилично застарени и не 

може да се видат трендовите на развој на системот на јавните набавки во овие општини. 

Со овој пристап се овозможува увид во извршените набавки во текот на 2006 и 2007 

година. 

Во секоја од овие единици на локална самоуправа се прибрани информации за 

постапките за јавни набавки во горенаведените периоди, се извршени интервјуа со 

приватни фирми кои учествуваат на тендерите за да се слушнат нивните искуства, 

интервју со вработени од надлежните служби на општината и спроведена е фокус група 

со граѓани од општините. Резултатите се сумирани во овој тој дел од извештајот, но 

може да се заклучи дека податоците од Град Скопје се најцелосни и со надлежните 

служби на Градот е остварена најдобра соработка, иако и од другите две пилот – 

општини се доставени одредени информации. 
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Во петтиот дел е направена кратка анализа на новиот Закон за јавните набавки 

кој беше донесен од страна на Собранието на Република Македонија во ноември 2007 

година, а кој започна да се применува од 1 јануари 2008 година. 

За жал не беше можно да се направи анализа на практиките на негово 

спроведување од едноставна причина што во моментот на изработка на овој извештај 

законот беше во примена само десетина дена. Но затоа е дадена тематска анализа на 

деловите кои беа опфатени и во делот погоре каде е дадена анализа на законот од 2004 

година, така што се прави одредена споредба помеѓу решенијата дадени во двата 

законски текста. Оваа анализа треба да им помогне на општините и другите корисници 

на овој извештај во однос на подобра имплементација на новите законски решенија.    

 

 



Актуелни прописи на ЕУ за јавни набавки 
Во моментов постојат неколку секундарни извори на правото на ЕУ за јавни 

набавки, а тоа се Директивите 2004/18/ЕЗ, 2004/17/ЕЗ, 1989/665/ЕЕЗ и 1992/13/ЕЕЗ, кои 

претставуваат дел од ацљуис цоммунаутаире2. Секоја земја – членка има обврска да ги 

имплементира овие Директиви во својот национален правен систем, како би се 

осигурила целосна усогласеност и еднообразност на правилата за јавни набавки низ 

целата Европска унија и функционирањето на внатрешниот пазар. Покрај нив во сила е и 

Регулативата бр.2195/200220 за Општиот поимник за јавни набавки – Цоммон 

Процуремент Воцабуларѕ, попознат како „ЦПВ”. 

Она што е интересно е фактот што овие Директиви се со т.н. директен ефект. Тоа 

значи дека секое лице има право во националните судови во земјите – членки да се 

повика директно на одредбите од Директивите, доколку смета дека истите се прекршени 

од земјата – членка, со што му е повредено некое право, без оглед дали со таквата 

повреда се прекршени и националните прописи на земјата. Практично, тоа значи дека 

земјата – членка не може да ја избегне примената на Директивите за јавни набавки со 

тоа што нема соодветно да ги транспонира во своите национални закони, бидејќи 

незадоволниот субјект може директно да се повика на одредбите од Директивите при 

евентуална тужба, иако тие можеби не се соодветно имплементирани во националниот 

Закон за јавни набавки и поради тоа органите на земјата – членка можеби постапиле 

легално според тој закон, но доколку прекршиле некоја одредба од Директивите, тоа не 

ги ослободува од одговорност. Покрај тоа, земјите – членки се под постојан надзор од 

страна на Европската комисија како ги имплементираат европските прописи за јавни 

набавки во секојдневната пракса. 

Во случај на сериозни прекршоци Европската комисија поднесува тужби до 

Европскиот суд на правдата. Пресудите на Европскиот суд на правдата се особено 

значајни во практикувањето на јавните набавки, бидејќи ги пополнуваат празнините кои 

постојат во европските Директиви. Тоа е само еден показател за сериозноста на овие 

прописи и последиците кои можат да настанат поради несоодветна имплементација на 

истите во националните правни поредоци на земјите – членки или поради нивно 

неспроведување во пракса. 

Во натамошниот текст е даде краток преглед на најважните прописи за јавни 

набавки во европското право. 

Директиви 2004/18/ЕЗ3 и 2004/17/ЕЗ4 

                                                 
2
 Овој назив се користи како синоним за европското право. 

3
 Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of 

procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts. 
4
 Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the 

procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors. 
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Директивата 2004/18/ЕЗ претставува основната Директива за јавни набавки во 

т.н. класичен сектор. Тоа значи дека со неа се воспоставуваат правилата за јавни 

набавки кај органите на државната власт, единиците на локална самоуправа и правните 

лица каде државата или единиците на локална самоуправа имаат доминантно влијание 

(во Директивата познати како субјекти на јавното право). Оваа Директива ги интегрираше 

трите стари Директиви за јавни набавки кај класичниот сектор кои веќе не се во сила 

(1992/50/ЕЕЗ, 1993/36/ЕЕЗ и 1993/37/ЕЕЗ). 

Директивата има вкупно 84 члена и  21 анекси. Таа се базира на начелата на 

транспарентност, недискриминација и еднаков третман. Овие начела се разбирливи и 

логични ако се има предвид фактот што основните цели на овие Директиви е да се 

отворат националните пазари на земјите – членки за сите економски субјекти од 

Европската унија (односно да се постигне единствениот внатрешен пазар без било какви 

национални бариери) и да се олесни слободното движење на стоки и услуги од една 

земја во друга. Според режимот на Директивата, секој економски субјект од било која 

земја – членка може да се јави на тендерите во било која друга земја – членка и при тоа 

да го ужива истиот статус како и домашните субјекти.  

Меѓутоа, една од нејзините основни карактеристики е тоа што во неа се утврдени 

вредносни прагови на договорите за јавни набавки над кои истата се применува. Тоа 

значи дека сите договори за јавни набавки кои се под вредносните прагови утврдени во 

Директивата можат да се спроведуваат според националните правила на земјите – 

членки кои не мора да бидат исти. Обврска на земјите – членки кај овие набавки е да се 

почитуваат нејзините основни начела. Затоа, земјите – членки се слободни во 

нормирањето на правилата за јавните набавки кои се со пониска проценета вредност од 

онаа утврдена во Директивата. Што се однесува до јавните набавки над вредносните 

прагови, земјите – членки имаат обврска целосно и правилно да ги транспонираат сите 

одредби од Директивата без можност за различни национални правила. Причината 

поради која се воведени ваквите вредносни прагови е фактот што во Европската унија се 

смета дека помалите договори за јавни набавки не се интересни за економските субјекти 

од другите земји – членки, па според тоа нема и потреба од пропишување на сложени 

правила на европско ниво за малите набавки. Тоа не значи дека понудувачите од 

другите земји – членки не смеат да се јават на помалите тендери во другите членки, но 

доколку се јават, должни се да ги почитуваат националните правила на земјата каде 

конкурираат. 



 12

Токму поради фактот што Директивата пропишува вредносни прагови за 

нејзината примена, во неа се предвидени детални правила за проценување на вредноста 

на набавките со цел да се избегнат одредени злоупотреби со намерно намалување на 

проценетата вредност на набавките за да се избегне примената на Директивата. Уште 

една карактеристика на оваа Директива е опфатот на концесиите за градба во рамки на 

режимот за јавни набавки. Во Директивата постои посебна глава што ги регулира 

концесиите за градба, иако за нив нема детални правила како за договорите за јавни 

набавки. Предвидени се и одредби со исклучоци од примена на Директивата. 

Директивата ги предвидува отворената и ограничената постапка како основни 

постапки за јавни набавки. Покрај нив, предвидени се и постапка со конкурентен дијалог, 

постапка со преговарање со претходно објавување на оглас и постапка со преговарање 

без претходно објавување на оглас. Овие постапки се сметаат за исклучителни и можат 

да се користат само доколку се исполнети условите за тоа предвидени во Директивата. 

Директивата предвидува и правила за изработка на техничките спецификации, 

правила за објавување на огласите за јавни набавки (сите огласи за набавките над 

праговите задолжително се објавуваат во Службениот весник на ЕУ), рокови за 

поднесување на пријавите за учество и понудите за сите постапки, правила за 

утврдување на способноста на кандидатите, правила за избор на најповолната понуда, 

правила за користење на електронските аукции и електронските каталози и одредени 

обврски за статистички извештаи кои земјите – членки треба да ги достават до 

Европската комисија. Со Анексите се прави категоризација на видовите на договори за 

набавка на работи и услуги, се предвидува содржината на огласите за јавни набавки, се 

пропишуваат елементите на техничките спецификации, се предвидуваат листи на 

набавувачи кај сите земји – членки кои се подложни на режимот на јавни набавки на 

Директивата и слично. 

Директивата 2004/17/ЕЗ, од друга страна, се нарекува и „секторска”. Нејзината 

природа и опфат се различни од Директивата 18. Целта на оваа Директива е да се 

предвидат детални правила за јавните набавки на оние субјекти кои вршат услуги од 

јавен интерес во секторите водоснабдување, енергетика, транспорт и поштенски услуги.  

Тоа значи дека за разлика од „класичната” Директива, во опфатот на оваа 

Директива можат да бидат и приватни фирми кои вршат една или повеќе опфатени 

дејности од јавен интерес. Ова од причина што кај овие сектори од стопанството обично 

не постои конкуренција, и тие се природни монополи. Според тоа, без оглед дали 

субјектите се од јавен или приватен карактер, тие потпаѓаат во опфатот на Директивата 

поради дејноста која ја вршат, а не поради видот на сопственоста. Затоа, договорите за 

набавки кои ги склучуваат овие субјекти за потребите на вршење на дејноста од јавен 

интерес која е предмет на Директивата имаат својство на јавни договори, иако можеби 

самите субјекти се приватни. Оваа Директива ја замени Директивата 1993/38/ЕЕЗ која 

веќе не е во сила. 
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Основните начела на оваа Директива се исти како и кај „класичната” Директива, и 

бројни одредби се исти кај двете Директиви. Разликата е во тоа што со оваа Директива 

се предвидува далеку полиберален режим на јавни набавки и поголема слобода на 

субјектите. Така, вредносните прагови над кои се применува оваа Директива се 

значително повисоки од праговите кај Директивата 18. 

Стандардни постапки за набавка се отворената постапка, ограничената постапка 

и постапката со преговарање со претходно објавување на оглас. Не е предвидена 

постапката со конкурентен дијалог, од причина што субјектите слободно можат да ја 

користат постапката со преговарање со претходно објавување на оглас, која по природа 

е слична со конкурентниот дијалог. За постапката со преговарање без претходно 

објавување на оглас се предвидени посебни услови кои се малку пошироки од условите 

за класичниот сектор.  

Субјектите предмет на оваа Директива можат да воспостават и квалификациски 

системи, што не е предвидено кај класичниот сектор. Квалификациските системи се 

воспоставуваат како листи на квалификувани кандидати, кои подоцна можат да се 

користат кога ќе се јави потреба за конкретната набавка. Постојат и други помали 

разлики меѓу двете Директиви во однос на објавувањето на претходно индикативно 

известување, обемот на исклучоци од примена и слично.  

Директиви 1989/665/ЕЕЗ5 и 1992/13/ЕЕЗ6 

Овие две Директиви ја регулираат правната заштита во постапките за јавни 

набавки. Директивата 1989/665/ЕЕЗ се применува за договорите за јавни набавки кај 

класичниот сектор (односно за субјектите кои се предмет на Директивата 2004/18/ЕЕЗ), 

додека Директивата 1992/13/ЕЕЗ за договорите за јавни набавки кои ги доделуваат 

субјектите кои вршат дејност од јавен интерес во секторите водоснабдување, енергетика, 

транспорт и поштенски услуги, односно кои се предмет на Директивата 2004/17/ЕЗ. 

Инаку, двете Директиви имаат иста содржина. 

Основната карактеристика на овие Директиви е тоа што тие се „рамковни”, 

односно не предвидуваат детални правила за правната заштита во постапките за јавни 

набавки. Нивните одредби даваат само рамка и минимални услови кои мора да се 

исполнат, а на земјите – членки им се остава простор деталните правила да ги пропишат 

со националните прописи според своите правни традиции. Ова од причина што правните 

системи на земјите – членки имаат значителни разлики и не е можно да се пропишат 

детални правила на европско ниво. 

                                                 
5
 Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, regulations and 

administrative provisions relating to the application of review procedures to the award of public supply and public 
works contracts 
6
 Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and administrative 

provisions relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities operating in 
the water, energy, transport and telecommunications sectors 
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Со овие Директиви се пропишува обврска земјите – членки да воспостават 

ефикасен систем на правна заштита на субјектите кои учествуваат во постапките за 

јавни набавки, со формирање на независни тела за разгледување на жалбите, кои можат 

да бидат судски или управни, со тоа што доколку се формираат управни тела, мора да се 

обезбеди и судска заштита на нивните одлуки. 

Како последица на тоа, правната заштита е различно регулирана во секоја земја 

– членка поради различниот пристап во националните правни системи на земјите – 

членки. Во некои земји, договорите за јавни набавки имаат статус како и сите други 

договори и се раководат според правилата на облигационото право. Затоа, правната 

заштита е воспоставена во редовните граѓански судови. Но во повеќето земји – членки, 

договорите за јавни набавки имаат посебен статус (некаде се сметаат за управни 

договори, а на други места имаат свој засебен статус). Во овие земји се воспоставени 

посебни управни тела за решавање на споровите во постапките за јавни набавки, со 

судска заштита во редовните граѓански судови или во управните судови. 

Во секој случај треба да се има предвид дека Европската комисија изготвува 

нови Директиви за правна заштита во јавните набавки и се очекува овие нови Директиви 

да се донесат до крајот на 2007 година. Главни причини за изготвувањето на нови 

Директиви за правна заштита се бројните новини кои се јавија во новите Директиви за 

јавни набавки кои беа донесени во 2004 година. Затоа се смета дека постојните 

Директиви за правна заштита се застарени и неефикасни.  

Регулатива бр.2195/200220 

Оваа регулатива го предвидува Општиот поимник за јавни набавки (Цоммон 

Процуремент Воцабуларѕ) кој е познат како ЦПВ. Овој вид на прописи не се транспонира 

во националните прописи на земјите – членки и има директна примена. Општиот поимник 

за јавни набавки претставува класификација на стоките, услугите и работите кои се 

предмет на договорите за јавни набавки. Земјите – членки се должни да ги користат 

соодветните шифри при објавување на огласите за јавни набавки во Службениот весник 

на ЕУ (односно задолжително се применува кај постапките за јавни набавки над 

праговите предвидени во Директивите). Целта е економските субјекти кои се 

заинтересирани за учество во постапките за јавни набавки да можат прецизно да го 

утврдат предметот на договорот кој се огласува. 

Покрај тоа, се користат и стандардни обрасци на огласи, така што сите огласи 

кои се објавуваат во Службениот весник на ЕУ имаат унифициран облик без оглед на тоа 

која земја го објавува огласот.  
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Системот на јавни набавки во Македонија 

Правна рамка 

Системот на јавните набавки во Република Македонија се роди со донесувањето 

на првиот Закон за јавни набавки во 1998 година. Овој закон, со своите измени беше во 

сила до 2004 година кога се донесе законот кој беше во сила до крајот на 2007 година и 

кој во најголем дел претставува основа на овој извештај во делот на теренските 

истражувања. Со овој закон се воведоа одредени препознатливи меѓународни практики и 

претставуваше сериозен обид за сеопфатно нормирање на оваа област во која 

отсекогаш се трошеле огромни финансиски средства на државата и нејзините органи. 

Пред усвојувањето на законот во 1998 година се применуваше Уредба за јавни набавки 

донесена од Владата на Република Македонија, но истата не може да се гледа како 

системско решение од причина што не претставуваше заокружена целина со која 

целосно се регулираат јавните набавки. 

Тој влезе во сила во април 2004 година. За разлика од претходниот закон, со овој 

закон се обезбеди поголема усогласеност со Директивите на ЕУ за јавни набавки кои беа 

актуелни во тоа време. Се воведоа основните постапки за јавни набавки (отворен повик, 

ограничен повик и постапка за набавка со преговарање без претходно објавување на 

јавен оглас), се прифатија основните временски рокови за поднесување на пријавите за 

учество и понудите предвидени во Директивите и слично.  

За жал, законот беше донесен во време кога во ЕУ се донесоа нови Директиви за 

јавни набавки, кои земјите – членки требаше да ги имплементираат во своите 

национални правни системи до крајот на јануари 2006 година, така што неговите 

изготвувачи мораа да ги земат предвид старите Директиви кои во тоа време сè уште беа 

важечки. Тоа од самиот старт го направи законот застарен, бидејќи имплементираше 

европски прописи кои истовремено се заменуваа со нови.  

Во секој случај, неговото донесување претставува значаен чекор во 

формирањето на системот на јавните набавки и воспоставувањето на одредени 

меѓународни практики во постапките за јавни набавки. Тој обезбеди поголема јавност во 

набавките, поцелосно информирање на понудувачите за потребите на државните органи 

да извршат определени набавки и се создадоа претпоставки за обезбедување на 

рамноправност и еднаква положба на сите учесници на пазарот. Законот прифаќа 

одредени правила од европското законодавство, но и одредени практики на Светска 

банка. 

Најзначајна карактеристика на овој закон е неговиот рестриктивен пристап. 

Имено, при одредувањето на политиките за јавни набавки, законодавецот мора да 

постигне рамнотежа помеѓу две цели. 
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Од една страна, мора да се обезбеди транспарентност и широк пристап на сите 

заинтересирани економски субјекти во постапките за јавни набавки. Тоа се постигнува со 

воведување на долги рокови за поднесување на пријавите за учество и понудите, како и 

сложени правила за поднесување, отворање и евалуација на понудите и за избор, што 

треба да ги намали на минимално ниво можностите за арбитрарно однесување на 

одговорните лица кај набавувачот и за корупција. Од друга страна, мора да се запазат 

ефикасноста и економичноста во постапките за јавни набавки, од причина што 

сложените постапки и долгите рокови го развлекуваат процесот на јавни набавки и 

набавувачите може да се соочат со недостиг од потребните ресурси за редовно 

работење. Покрај тоа, постапките за јавни набавки имаат своја цена во смисла на 

финансиски и човечки ресурси кои мора да се вложат за нивно успешно спроведување, а 

бројните барања за различна документација може да доведе до непропорционални 

трошоци и за учесниците во постапката. Се чини дека при изготвувањето на овој закон, 

законодавецот предност дал на транспарентноста и максимално отворениот пристап на 

заинтересираните економски субјекти во постапките за јавни набавки на сметка на 

економичноста и ефикасноста. 

Ваквиот пристап при изготвувањето на законот е разбирлив. Република 

Македонија повеќе години е под критики за растечката корупција, нерационалното 

трошење на јавните пари и нетранспарентност во спроведувањето на јавните набавки. 

Токму затоа, законодавецот решил да воведе исклучително низок вредносен праг од 

3,000 евра за набавките од мала вредност за кои не е потребно објавување на оглас и за 

кои не е пропишан рок за доставување на понудите. Сите набавки над 3,000 евра се 

спроведува според редовните постапки за јавни набавки, кои во меѓународната практика 

се применуваат за големите набавки. Ваквиот тренд е вообичаен и за другите земји кои 

немаат голема традиција во јавните набавки. Секогаш се оди со порестриктивни 

правила, па со воспоставувањето на системот на јавни набавки и неговото усовршување 

доаѓа до релаксирање на правилата и поголема слобода на набавувачите. Останува за 

во иднина да се направи детална анализа дали е постигната главната цел за 

намалување на корупцијата со ваквиот пристап. 

Законот беше дополнет со Законот за изменување и дополнување на Законот за 

јавните набавки во декември 2005 година. Со овие измени и дополнувања се воведоа 

електронските јавни набавки, како современ начин на спроведување на постапката. 

Покрај тоа, се воведе и обврска за објавување на огласите за јавни набавки, покрај во 

Службен весник на РМ, и на веб страната на Бирото за јавни набавки, со што огласите 

станаа достапни на сите заинтересирани субјекти преку Интернет, без било какви 

дополнителни трошоци.  
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Покрај законот, во сила беа и повеќе подзаконски акти кои произлегуваат од него, 

и тоа: Список со кој се утврдуваат субјектите на кои се однесуваат одредбите од Законот 

за јавните набавки, Правилник за деталните правила за проценување на вредноста на 

набавката, Правилник за содржината на документот за бонитет, Правилник за формата и 

содржината на годишниот план за јавни набавки, Правилник за постапката на 

отворањето на понудите кај отворениот повик и ограничениот повик и за образецот за 

водење на записник за отворањето на понудите, Правилник за задолжителните 

елементи на тендерската документација, Правилник за формата и содржината на 

образецот и начинот на водењето на Регистарот за извршените набавки кај 

набавувачите, Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на водењето 

на Единствениот регистар за јавни набавки, Правилник за начинот, условите и 

постапката за избор на експерти за јавни набавки, Методологија за изразување на 

критериумите во бодови и Одлука за определување на опрема, стоки и услуги од 

одбранбен и безбедносен карактер. Од измените и дополнувањата на законот произлезе 

и Правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки. 

Најновиот развој на настаните во центарот на вниманието го стави новиот Закон 

за јавните набавки кој Собранието на Република Македонија го донесе на 6 ноември 

2007 година, објавен во Службен весник на РМ број 136/07. Иако овој закон влезе во 

сила на осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник, започна да се 

применува од 1 јануари 2008 година, со што на набавувачите (односно договорните 

органи според новата терминологија која ја воведува) и на деловната заедница им 

остави одреден временски период да се запознаат со неговата содржина и новини, како 

и да се подготват за неговата примена. 

Се разбира, сè уште нема искуство во примена на овој закон, така што 

емпириските истражувања не можеа да се насочат кон последиците кои ги предизвикува 

овој закон во практика, но затоа подолу во овој извештај е дадена подетална анализа на 

одредени прашања кои ги регулира законот, а кои се покажаа како најактуелни во 

досегашната примена на постојните законски решенија. 

Институционална рамка 

Особено значајна последица на законот од 2004 година е формирањето на 

Бирото за јавни набавки. Бирото формално започна да работи една година по неговото 

донесување. Вакви органи постојат во сите земји во регионот и во повеќето нови земји – 

членки на ЕУ од Источна Европа. Имајќи предвид дека овие земји немаат некоја долга 

традиција во областа на јавните набавки, формирањето на ваквите специјализирани 

централни органи доведе до побрз развој на нивните национални системи за јавни 

набавки. Иако повеќето институции имаат независен статус или се органи на владите, 

законодавецот во Република Македонија реши Бирото да го воспостави како орган во 

состав на Министерството за финансии без својство на правно лице, водејќи се од 

логиката дека јавните набавки претставуваат нераскинлив дел од ресорот финансии. 
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Во секој случај, формирањето на Бирото овозможи да се развие стручен човечки 

капацитет кој треба да претставува основа за натамошниот развој на националниот 

систем на јавни набавки и претставува инвестиција во вистински правец. Покрај тоа, во 

Бирото се прибираат и статистички податоци за објавените повици и спроведените 

постапки за јавни набавки, кои се јавно достапни на неговата веб страница. 

Важен чинител во системот на јавни набавки во Република Македонија е и 

Комисијата за жалби по јавни набавки при Владата на Република Македонија. Комисијата 

е формирана врз основа на законот, а нејзиното работење е регулирано со Деловник. 

Формирањето на посебна комисија како второстепен орган за разгледување и решавање 

по жалби во постапките за јавни набавки претставува битна новина со која на учесниците 

во постапката им се даде силен инструмент за контрола и заштита од евентуалните 

намерни или ненамерни грешки на набавувачите и нивното самоволие. 

Членовите на комисијата ги именува Владата, во чии рамки функционира 

комисијата. Членовите не се ангажирани професионално и добиваат одреден месечен 

надомест за ангажманот во комисијата. Иако ваквите органи во другите земји имаат 

далеку понезависен статус, а нивните членови се со постојан ангажман, формирањето 

на Комисијата за жалби по јавни набавки претставува значаен чекор во правец на 

зајакнување на законитоста и одговорноста во постапките за јавни набавки. 

Новиот закон кој само што започна да се применува предвидува големи промени 

во статусот на ова тело. Имено, за разлика од постојното решение, со новиот закон  се 

предвидува формирање на Државна комисија за жалби по јавни набавки која нема да 

биде зависна од Владата на Република Македонија, туку ќе има својство на правно лице 

и постојан професионален состав кој треба да обезбеди квалитет и брзина во 

решавањето по предметите. Покрај тоа, целосно е разработен новиот систем на правна 

заштита кој се базира на двете европски Директиви кои ја регулираат правната заштита 

во јавните набавки. 

Треба да се споменат и комисиите за јавни набавки кај набавувачите кои се 

одговорни за спроведување на јавните набавки. Имено, законот од 2004 година 

предвидува формирање на комисија за јавни набавки кај секој набавувач од редот на 

вработените. Комисиите имаат обврска да ја подготват постапката, да извршат јавно 

отворање на понудите и нивна евалуација. По извршената евалуација, комисијата 

изготвува извештај со предлог за избор на најповолна понуда, и истиот го доставува до 

одговорното лице, кој врз основа на извештајот носи одлука за избор на најповолен 

понудувач. 

И во делот на комисиите за јавни набавки новиот закон предвидува определени 

новини со кои се напуштаат постојните решенија. Се напушта концептот на постојани 

комисии со мандат од две години и за секоја набавка одговорното лице кај набавувачот 

има слобода да формира нова комисија која може да биде составена од истите членови 

како и другите комисии кои веќе ја завршиле својата работа, или од други. 
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Се разбира, тука е и деловната заедница од другата страна во постапките за 

јавни набавки. Имајќи го предвид обемот на јавната потрошувачка, деловната заедница и 

тоа како е заинтересирана да учествува во поделбата на финансискиот колач во јавниот 

сектор. Според постојниот систем, секој субјект (правно или физичко лице) има право да 

учествува во јавните набавки. Законот не прави разлика помеѓу домашните и странските 

понудувачи. Сите тие можат под исти услови да учествуваат во постапките за јавни 

набавки. Ваквиот пристап е во согласност со принципот на еднаков третман. 
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Анализа на Законот за јавни набавки од 2004 година 
Во овој дел се врши кратка тематска анализа на Законот за јавни набавки од 

2004 година во неговите клучни одредби и споредба со важечките Директиви на ЕУ за 

јавни набавки. Имајќи предвид дека голем број на одредби се повторуваат во 

Директивите 2004/18/ЕЗ и 2004/17/ЕЗ, како основна се зема Директивата 2004/18/ЕЗ. 

Истиот принцип ќе се применува и во делот на правна заштита. 

Иако овој закон веќе не е во сила, новиот закон се применува од 1 јануари 2008 

година, така што не постои искуство во неговата примена. Од таа причина е важно да се 

разгледа законот од 2004 година, бидејќи ќе биде потребен период од најмалку две 

години за да може реално да се согледаат последиците од примена на новиот закон. 

Теренските истражувања кои ги направи Институтот за демократија исто така се 

фокусираат на период во кој се применуваше законот од 2004 година, така што е сосема 

оправдано да се разгледа неговото влијание врз системот на јавните набавки во 

Република Македонија во периодот во кој овој закон се применуваше, како и неговата 

усогласеност со одредбите од европските Директиви. Од овие консидерации може да се 

извлечат важни заклучоци кои може да се применат на системот на јавните набавки под 

влијание на новиот закон. 

При тоа, како што е веќе напомнато погоре, предвид при оваа споредба ќе се 

земат новите Директиви за јавни набавки, иако законот е изработен врз основа на 

старите Директиви. Ова од причина што е нецелисходно да се врши споредба со 

европски прописи кои веќе не се во сила. 

При оценката на усогласеноста на одделни одредби од законот со европските 

прописи, се врши општа анализа на усогласеноста во смисла на тоа дали е применет 

соодветниот принцип и правило кое е предвидено во Директивата. Во фазата кога 

законодавството на земјава ќе влезе во детален скрининг од страна на Европската 

комисија (по започнувањето на преговорите за членство), Европската комисија е мошне 

ригорозна, и правилното транспонирање на европските прописи често пати значи дека 

недостатокот на еден збор од соодветната одредба од Директивата може да биде 

оценето како недостаток од страна на Комисијата. Таков детален скрининг не е предмет 

на оваа анализа, бидејќи тоа би значело и вградување на детална кореспондентна 

табела во рамки на анализата што ќе ја направи тешка за читање и непотребно ќе ја 

оптовари. До толку повеќе што, како што е наведено погоре, законот е изготвен врз 

основа на старите Директиви за јавни набавки, што деталниот скрининг врз основа на 

новите Директиви го прави беспредметен. 

Од таа причина, анализата се фокусира на одредени клучни подрачја на законот 

и нивната усогласеност со новите Директиви за јавни набавки, без да се навлегува во 

анализа на секој негов став и член.   

Опфат 
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Опфатот на законот е уреден во член 1, па затоа овој член има исклучително 

важни импликации во примена. Имено, со него се утврдуваат сите субјекти кои се 

подложни на правилата за јавни набавки (односно кои сè субјекти претставуваат 

набавувачи), како и формирањето на Бирото за јавни набавки кое е разработено 

понатаму во текстот. 

Од него произлегува дека набавувачи се сите државни органи, органите на 

единиците на локалната самоуправа, јавните фондови, јавните здравствени 

организации, јавните образовни институции (градинки, училишта, универзитети), јавните 

претпријатија формирани на централно или на локално ниво, акционерските друштва и 

друштвата со ограничена одговорност каде државата или единиците на локална 

самоуправа имаат доминантно влијание во управувањето и слично. Во ставот 2 одделно 

се опфатени и оние субјекти кои вршат една или повеќе дејности, во областа на 

водоснабдувањето, енергетиката, транспортот, телекомуникациите и комуналните 

услуги. Се предвидува донесување на список со кој поблиску ќе се определат субјектите 

кои подлежат на режимот на законот. Овој список е донесен и истиот беше во сила до 

донесувањето на новиот индикативен список. 

Европската комисија посветува исклучително внимание на опфатот на 

националниот пропис, па може да се очекува во подоцнежните фази од развојот на 

односите на Република Македонија со ЕУ, ова да биде едно од клучните прашања при 

оценување на усогласеноста на нашето законодавство за јавни набавки. Од тој аспект, 

опфатот на законот е сличен со опфатот на Директивите. Единствено недостасуваат 

здруженијата на набавувачи (како на пример ЗЕЛС во Македонија) кои со законот не се 

експлицитно опфатени како набавувачи, а се во опфатот на Директивите 17 и 18. Но овој 

проблем е надминат во новиот закон. Последната алинеја од став 1 не е во опфатот на 

Директивите, па веројатно станува збор за погрешна транспозиција на одредбите на 

Директивите, бидејќи одредбата за асоцијациите на набавувачи постоеше и во старите 

Директиви. И овој проблем е надминат со новиот закон. 

Посебен проблем при целосната транспозиција на опфатот на Директивите 

претставува и поимот „тела на јавното право”, која во нашата правна терминологија е 

непознат, па затоа изготвувачите на законот одлучиле поимот да го транспонираат 

описно без директно да го употребуваат во законот. 
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Проблем претставува користењето на различна терминологија. Законот го 

користи поимот „јавна набавка” и „постапка за јавна набавка”, додека Директивите го 

користат поимот „доделување на договор за јавна набавка”. Ваквите терминолошки 

разлики доведуваат до проблеми во дефинирањето на поимот „договор за јавна 

набавка”. Имајќи предвид дека во фокусот на законот не се договорите за јавни набавки, 

туку самата постапка, истиот не содржи поделба на договорите за јавни набавки на 

стоки, услуги и работи во дефинициите. Во Директивите, ваквата поделба е основа за 

дефинирање на вредносните прагови, бидејќи за договорите за набавка на работи има 

значително повисок вредносен праг од договорите за набавка на стоки и услуги. 

Формирањето на централен орган кој треба да се грижи за развивањето на 

системот на јавни набавки не е предвидено во Директивите и е прашање кое земјите – 

членки се слободни да го регулираат во своите национални прописи. Искуствата се 

различни, но општ тренд е новите земји – членки да формираат вакви органи поради 

отсуството на поголема традиција во оваа област. Со сигурност може да се констатира 

дека Европската комисија ќе го поздрави формирањето на Бирото за јавни набавки, иако 

тоа не е обврска која произлегува од Директивите.  

Начела 

Законот се базира на начелата на фер конкуренција, еднаква и 

недискриминаторска положба на понудувачите, транспарентност и јавност (член 6). Ова 

се универзални начела и истите се среќаваат и во Директивите (член 2 од Директивата 

18), така што може да се заклучи дека тие се во согласност со европските прописи. 

Меѓутоа, јавните набавки во земјите – членки на ЕУ се базираат и на принципите 

на ефикасност и економичност, што претставува рамнотежа на транспарентноста и 

јавноста. Имено, доколку се стави преголем акцент на јавноста и транспарентноста кај 

сите јавни набавки, тоа може да доведе до намалување на ефикасноста на 

набавувачите, неоправдано развлекување на постапките за јавни набавки и недостаток 

на потребните ресурси за вршење на секојдневните активности, како и создавање на 

неоправадни трошоци на постапката (финансиски, но и во смисла на човечки ресурси).  

Иако ефикасноста и економичноста на постапките за јавни набавки не се 

експлицитно пропишани во Директивите, тоа не значи дека се недозволени и дека не 

постојат. Самото тоа што Директивите пропишуваат одредени вредносни прагови над 

кои е задолжителна нивната примена, укажува на фактот што за помалите набавки 

земјите – членки се слободни да пропишат поедноставни и поевтини правила за јавни 

набавки. Друго прашање е и дали во примената на законот се постигнува посакуваниот 

ефект со воведувањето на премногу рестриктивен пристап за сите јавни набавки. 

Исклучоци од примена 
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Во секој режим на јавни набавки мора да се предвидат одредени исклучоци од 

неговата примена поради специфични околности. Законот предвидува исклучок од 

примена на законот кај набавките од одбранбен и безбедносен карактер, набавките за 

кои се обезбедени средства од меѓународни организации, како и специфични набавки 

предвидени во членот 5. 

Набавките кои имаат одбранбен и безбедносен карактер се исклучени од 

примена во Директивата 18 (во различни членови од Директивата се обработуваат 

набавките од областа на одбраната и набавките од безбедносен карактер). 

Законот предвидува донесување на одлука од страна на Владата на Република 

Македонија која детално ќе ги пропише набавките од областа на одбраната и 

безбедноста. Одлуката е донесена и се применува. Нејзината содржина во голема мера 

е усогласена со содржината на листата на Европската комисија позната како „Хард 

Дефенсе Материалс Лист”, која е изготвена врз основа на Договорот за формирање на 

ЕУ. Според тоа, може да се смета дека ваквиот пристап во законот е во согласност со 

соодветните одредби од Директивите. 

И набавките кои се спроведуваат со средства од меѓународни организации се 

исклучени од примена на Директивата, така што оваа одредба од законот е во 

согласност со европските прописи. Треба да се напомени дека Директивите 

предвидуваат пошироки исклучоци од оние предвидени со законот, што само го 

потврдува рестриктивниот пристап на Законот за јавни набавки. 

Во однос на специфичните исклучоци од членот 5 од законот, истите во голема 

мера се усогласени со соодветната одредба од Директивата (член 16). Сепак, се чини 

дека првата алинеја од членот 5 од законот која се однесува на купување или 

изнајмување на земјиште, градежни објекти или друга недвижност или права кои 

произлегуваат од истите, освен ако за нивно купување или земање под наем е потребно 

обезбедување на финансиски средства (кредити или заеми), не е соодветно преземена 

од член 16 од Директивата. Имено, според точка (а) од членот 16, Директивата не се 

применува при доделување на договори за јавна набавка кои за предмет имаат купување 

или изнајмување на земјиште, постојни згради или друг недвижен имот и права кои 

произлегуваат од истите, со било какви финансиски средства, освен при доделувањето 

на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување 

или изнајмување. Тоа значи дека ако за купувањето или изнајмувањето на земјиште, 

постојни згради или друг имот набавувачот нема обезбедено сопствени средства и сака 

да користи заем или друг вид на финансиски услуги, тогаш за набавката на 

финансиските услуги е должен да спроведе соодветна постапка за јавна набавка, 

односно во таков случај се применува Директивата само во делот на финансиските 

услуги. Од членот 5 од законот не произлегува ваквата констатација. 
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Покрај тоа, исклучокот од примена за услугите за говорна телефонија, телекс, 

радиотелефонија, пејџерски и сателитски услуги не е предвиден во Директивите. Во 

земјите – членки на ЕУ постои развиена конкуренција во областа на телекомуникациите, 

па затоа нема причина зошто не би се спроведувале тендери за набавка на ваквиот вид 

на услуги. 

Во Република Македонија веќе постои конкуренција во мобилната телефонија, но 

сè уште не е развиена во фиксната телефонија. Затоа, обврската за примена на законот 

за набавка на услуги во фиксната телефонија би резултирала со неуспешни тендери 

поради отсуството на конкуренција. 

Во моментот на изготвување на законот од 2004 година конкуренцијата не беше 

развиена ниту во мобилната телефонија, па затоа може да се разбере мотивот зошто 

законодавецот предвидел ваков исклучок, иако тој не е предвиден со Директивите. 

Според тоа, вклучувањето на овие набавки во режимот на јавни набавки, со што би се 

постигнала усогласеност со европските прописи, зависи од развојот на 

телекомуникацискиот пазар во земјава, и тоа треба да се има предвид при евентуалните 

измени во законот. 

Од друга страна, во исклучоците предвидени во законот не се предвидени 

услугите за арбитража и помирување, кои се предвидени во членот 16 од Директивата. 

Тие се предвидени во новиот закон. 

Проценување на вредноста и неделивост на набавката 

Проценка на вредноста на набавките се врши во фазата на планирање. Целта е 

набавувачот однапред да изврши проценка на потребните финансиски средства за 

реализација на набавката, како и да знае која постапка за набавка да ја користи кога ќе 

дојде време за започнување на постапката. Проценувањето на вредноста на набавката 

му дава време на набавувачот доколку утврди дека нема да има доволно средства за 

реализација на набавката во обемот што го планирал, да може да побара други извори 

за финансирање, да го намали обемот во рамки на средствата што му стојат на 

располагање или пак да побара алтернативен начин за задоволување на своите 

потреби. Се разбира, набавувачот не може да процени колку точно ќе го чини набавката, 

и тоа не е цел на проценувањето на вредноста. Исто така, реалната вредност на 

набавката може да се промени од времето кога е вршена процената на вредноста до 

моментот на објавување на повикот поради објективни фактори. 

Проценка на вредноста на набавката се врши со помош на повеќе методи, но 

најчесто врз основа на податоците од претходните години, особено за набавките кои се 

повторуваат од година во година. 
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Во Директивите се посветува особено внимание на правилата за проценување на 

вредноста на набавките.  Токму тука лежи една од можностите кои најчесто се користат 

за избегнување на примената на Директивата и претставува најчесто кршење на 

нејзините одредби од страна на набавувачите во земјите – членки. Набавувачите често 

ја намалуваат проценетата вредност на договорот за јавна набавка со цел истиот да 

биде со пониска проценета вредност од вредносните прагови пропишани со Директивите 

и со тоа да се избегне нивната примена, односно договорот да се додели врз основа на 

националните правила кои важат за набавките од помала вредност. 

Затоа Директивите пропишуваат строги правила за проценка на вредноста на 

договорите за јавни набавки што ги опфаќаат сите можни ситуации, односно 

склучувањето едногодишни и повеќегодишни договори за јавни набавки, склучувањето 

на рамковни спогодби, спроведувањето на конкурси за избор на идејни решенија, 

склучувањето на комбинирани договори и слично. 

Исто така со Директивите строго се забранува намалувањето на реалната 

проценета вредност на договорите за јавни набавки или делење на повеќе договори со 

цел да се избегне нивната примена. 

Во член 9 од законот од 2004 година е пропишана забрана за намалување на 

проценетата вредност на набавката или нејзино делење на делови со цел да се избегне 

примената на законот. Оваа одредба е во согласност со соодветната одредба од 

Директивата. Понатаму, законот дава овластување за донесување на правилник за 

деталните правила за проценување на вредноста на набавките кој го носи министерот за 

финансии. 

Планирање на набавките 

Освен во делот на проценување на вредноста на набавките, во Директивите 

нема предвидено правила за планирање на набавките, па според тоа планирањето е 

различно регулирано во националните системи на земјите – членки на ЕУ. Според тоа, 

не може да стане збор за усогласеност на одредбите од законот кои го регулираат 

планирањето со соодветни одредби од Директивите. Законот предвидува обврска 

набавувачите да изготват годишен план за јавни набавки до крајот на јануари за 

вкупните потреби од набавки во тековната година. Иако ова не е обврска од 

Директивите, бројни експерти го посочуваат годишниот план како добро решение. 
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Според законот, набавувачите имаат обврска да обезбедат финансиски средства 

за набавката пред да ја започнат со постапката за јавна набавка, што исто така 

претставува дел од процесот на планирање. Ваквиот пристап создава одредени 

проблеми во примената, од причина што кај буџетските корисници не постои можност за 

обезбедување на потребните средства за покривање на обврските кои би можеле да 

настанат во наредните буџетски години. На пример, доколку доследно се применува 

оваа одредба, буџетските корисници не можат да склучуваат повеќегодишни договори за 

јавни набавки, бидејќи буџетирањето е едногодишно. Но во пракса некогаш се јавува 

потреба од повеќегодишен договор, посебно кога се градат капитални објекти. Друг 

проблем се и едногодишните договори кои се протегаат во две буџетски години (на 

пример огревен материјал се набавува сукцесивно во текот на грејната сезона која се 

протега во две календарски, односно буџетски години). Сепак, се чини дека ваквото 

рестриктивно решение беше неопходно и оправдано да се спречи неконтролираното 

создавање на финансиски обврски кон буџетот со тоа што ќе се склучуваат договори без 

покритие, пракса која пред донесувањето на законот доведе до акумулирање на големи 

долгови. 

Вредносни прагови 

Законот од 2004 година предвидува неколку вредносни прагови, и тоа: 

- до 100 евра на месечна основа. За овие ситни набави не е предвидена постапка 

во законот и се вршат со сметкопотврда или фискална сметка; 

- до 3000 евра – набавка од мала вредност. Овие набавки се вршат со прибирање 

на најмалку три понуди без објавување. Иста набавка од мала вредност може да 

се врши само еднаш во текот на годината. Набавувачот е обврзан да донесе 

интерен акт за набавките од мала вредност со што подетално ќе го регулира 

начинот на вршење на набавките од мала вредност; 

- над 3000 евра. Сите набавки над 3000 евра се предмет на постапките за набавки 

предвидени со законот и соодветните рокови за прием на понудите или пријавите 

за учество; 

- над 400.000 евра за стоки и услуги и 1.000.000 евра за работи – меѓународен 

тендер. Сите набавки над овие вредносни прагови се спроведуваат со 

меѓународен тендер. Законот не предвидува посебна постапка за меѓународен 

тендер, односно тие се вршат како и останатите набавки, со таа разлика што кај 

меѓународниот тендер постои обврска за меѓународна објава. 

Директивите за јавни набавки предвидуваат далеку повисоки прагови за нивна 

примена. Имено, „класичната” Директива предвидува: 

- 162.000 евра за набавка на стоки и услуги кај набавувачите од централната 

државна власт 

- 249.000 евра за набавка на стоки и услуги кај набавувачите од локалната 

самоуправа; 
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- 6.242.000 евра за набавка на работи кај сите набавувачи од класичниот сектор. 

„Секторската” Директива предвидува други вредносни прагови за субјектите во 

секторите водоснабдување, енергетика, транспорт и поштенски услуги, и тоа: 

- 499.000 евра за набавка на стоки и услуги; 

- 6.242.000 евра за набавка на работи. 

Може да се забележи дека вредносниот праг за набавка на работи е ист во двете 

Директиви. Како што е наведено погоре, сите набавки кои имаат проценета вредност 

повисока од пропишаните вредносни прагови потпаѓаат во опфатот на Директивите, 

додека земјите – членки се слободни да пропишат поедноставни национални правила за 

набавките под овие вредносни прагови. Директивите не го предвидуваат поимот 

„меѓународен тендер”. Од тој аспект, законот од 2004 година е значително 

порестриктивен, бидејќи ги применува роковите пропишани со Директивите за сите 

набави над 3,000 евра. 

Треба да се спомене и фактот што овие вредносни прагови утврдени со 

Директивите не се фиксни и тие се ревидираат на секои две години. Ова од причина што 

Европската комисија има обврски кон Договорот за јавни набавки на СТО, каде 

вредносните прагови се утврдени во специјални прва на влечење (СДР). Од таа причина 

Европската комисија мора да ги ревидира своите вредносни прагови за да ги усогласи со 

движењата на валутите кои ја сочинуваат композитната валута СДР. 

Постапки за јавни набавки 

Постапките за јавни набавки се еден од клучните делови на секој систем за јавни 

набавки. Директивата 2004/18/ЕЗ предвидува: отворена постапка, ограничена постапка, 

постапка со преговарање со и без претходно објавување на оглас и постапка со 

конкурентен дијалог. 

Директивата 2004/17/ЕЗ предвидува: отворена постапка, ограничена постапка и 

постапка со преговарање со и без претходно објавување на оглас. Може да се забележи 

дека „секторските” субјекти не можат да користат постапка со конкурентен дијалог, но од 

друга страна тие слободно можат да ја користат постапката со преговарање со 

претходно објавување на оглас, додека набавувачите од „класичниот” сектор ја немаат 

оваа слобода. Во однос на старите Директиви, нова е само постапката со конкурентен 

дијалог. Останатите постапки постоеја и во старите Директиви. Отворената и 

ограничената постапка се основни постапки кои се предвидени и во двете Директиви со 

таа разлика што кај „секторската” Директива може да се користи и постапката со 

преговарање со претходно објавување на оглас. Исто така, треба да се има предвид и 

фактот што Директивите не предвидуваат постапка за набавките од помала вредност, 

бидејќи тие се вон нивниот опфат.  
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Што се однесува до законот од 2004 година, тој предвидува: отворен повик, 

ограничен повик, постапка со преговарање без претходно објавување на јавен оглас, 

конкурс за изработка на проект и ограничен повик за консултантски услуги. Покрај нив, ја 

предвидува и набавката од мала вредност за набавките под 3000 евра. 

Во споредба со Директивите, отворениот и ограничениот повик, како и конкурсот 

за избор на проект се заеднички и во законот и во Директивите. Постапката со ограничен 

повик за консултантски услуги не е предвидена во Директивите и таа е карактеристична 

за Светска банка. Подолу е даден краток преглед на отворениот повик, ограничениот 

повик и постапката со преговарање, кои најчесто се користат во практика. 

Отворен повик 

Отворен повик е постапка во која секој деловен субјект може да поднесе понуда. 

Постапката се спроведува во една фаза. Рокот за поднесување на понудите не смее да е 

покус од 52 дена од денот на испраќање на огласот за објавување. Рокот може да се 

скуси на 36 дена доколку е објавено претходно индикативно известување или поради 

итност. 

Законот не ја предвидува формата на претходното индикативно известување што 

создаваше одредени потешкотии во примената. Од аспект на рокот, тој е усогласен со 

рокот што го предвидува Директивата, со таа разлика што Директивите предвидуваат 

повеќе можности за негово скратување, па според тоа, може да се заклучи дека законот 

е порестриктивен. 

Ограничен повик 

Ограничениот повик е сличен на отворениот, со таа разлика што ограничениот 

повик се спроведува во две фази. Во првата фаза набавувачот ја утврдува способноста 

на деловните субјекти кои поднеле пријави за учество со потребната документација за 

утврдување на способноста. Во оваа фаза секој деловен субјект може да поднесе 

пријава за учество и има статус на кандидат. Значи, во оваа фаза сè уште нема понуди. 

Откако ќе ја утврди способноста, набавувачот ги поканува оние кандидати кои ги 

исполниле критериумите за способност да поднесат понуди. Натамошната постапка е 

слична како и кај отворениот повик. Роковите во оваа постапка се 37 дена за 

поднесување на пријавите за учество во прва фаза и 40 дена за поднесување на 

понудите во втора фаза, со тоа што рокот од 40 дена може да се скрати на 30 дена во 

случај на итност. Од аспект на роковите, исто како и кај отворениот повик, законот е 

порестриктивен од Директивите, кои даваат повеќе можности за нивно намалување. 

Ограничениот повик обично се користи кај посложените набавки, кога 

набавувачот сака да се осигури дека ќе добие понуди само од сериозни понудувачи кои 

претходно биле оценети како способни за извршување на набавката. Тој, исто така, може 

да се користи и кај оние набавки каде набавувачот очекува многу понуди кои би му ја 

отежнале евалуацијата. 
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Постапка со преговарање без објавување на јавен оглас 

Постапката со преговарање е исклучителна постапка која може да се користи 

само во случаите пропишани со законот, бидејќи спроведувањето на редовните постапки 

е непотребно или излишно. Кај оваа постапка нема објавување на оглас, и има најмала 

транспарентност. Затоа, пред да спроведат постапка со преговарање, набавувачите се 

должни од Бирото за јавни набавки да побараат претходна согласност. Ако Бирото не ја 

издаде претходната согласност, набавувачот не смее да ја користи постапката со 

преговарање. 

Законот ги предвидува следните случаи за спроведување на постапка со 

преговарање: 

- по претходно спроведени две постапки на отворен или ограничен повик немало 

доволен број на понуди или на соодветни понуди, под услов содржината од 

тендерската документација од овие повици суштински да не е изменета;  

- поради технички, интелектуални или изведбени причини или од причини 

поврзани со заштита на ексклузивните права регистрирани во Министерството за 

економија или Стопанската комора на Република Македонија, набавката може да 

ја изврши само одреден давател на услуга или изведувач на работи или 

испорачател на стоки; 

- од причини од крајна итност предизвикани од настани што не можел да ги 

предвиди набавувачот, ниту пак треба да му се припишат како пропуст на 

набавувачот или од настани (елементарни непогоди, епидемии, заразни 

заболувања или настани предизвикани од виша сила) поради кои не може да се 

почитува рокот пропишан за отворената или ограничената постапката;  

- кога набавувачот мора да изврши дополнителни испораки од страна на 

првобитниот понудувач заради делумна замена на вообичаените добра или 

инсталации; проширување на постојните добра или инсталации каде што 

промената на понудувачот би го обврзала набавувачот да купи материјал кој има 

поинакви технички карактеристики што би резултирало со некомпатибилност или 

несразмерни технички тешкотии во функционирањето и одржувањето; 

- кога заради непредвидени околности е потребно да се извршат неопходни 

дополнителни работи кои не биле вклучени во договорот кој се разгледува или 

кој е склучен, под услов: 

а) дополнителните работи да не можат да бидат технички или економично 

одделени од основниот договор без поголеми проблеми за набавувачот и 

б) дополнителните работи, иако можат да се одделат од извршувањето на 

основниот договор, се неопходни за неговите подоцнежни фази, односно за неговото 

извршување. 

Во споредба со Директивите, законот е порестриктивен во однос на условите за 

користење на оваа постапка. 
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Спроведување на постапката 

Спроведувањето на постапките за јавни набавки во најголема мера не е 

пропишано со Директивите, па затоа секоја земја го регулира според своите национални 

традиции. Директивите пропишуваат одредени правила за дефинирање на техничките 

спецификации, и секако, роковите за поднесување на пријавите за учество и понудите. 

Останатите аспекти од постапката не се регулирани. 

Според законот од 2004 година, постапката ја спроведува комисија за јавни 

набавки која ја формира набавувачот од редот на своите вработени. Претседателот и 

членовите на комисијата имаат мандат од две години со можност за уште еден избор. 

Постапката започнува со донесување на одлука за утврдување на потребата од 

јавна набавка, од страна на одговорното лице односно органот кој одлучува за 

користењето на средствата на набавувачот. Одлуката го содржи предметот на набавка, 

постапката која ќе се користи, износот и изворот на средства и слично. 

Набавувачот објавува оглас, во зависност од видот на постапката, во Службен 

весник на Република Македонија и на веб страната на Бирото за јавни набавки. 

Оглас не се објавува само за постапката со преговарање без претходно 

објавување на јавен оглас. Но за користење на оваа постапка мора да е исполни некој од 

условите пропишано со законот за оваа постапка. Пред објавување на огласот се 

изготвува тендерска документација која треба да ги содржи сите информации кои му се 

потребни на понудувачот да ја подготви својата понуда. 

По објавување на огласот, секој понудувач може да подигне тендерска 

документација и да ја достави својата понуда или пријава за учество, во зависност од 

постапката, во рок утврден од страна на набавувачот во огласот кој не смее да биде 

покус од роковите пропишани во законот за соодветната постапка. 

По истекот на рокот, комисијата за јавни набавки врши јавно отворање на 

понудите, на кое може да присуствуваат овластените претставници на сите понудувачи 

кои поднеле понуди. Од јавното отворање се изготвува записник. По јавното отворање, 

комисијата врши евалуација на понудите. По евалуацијата, комисијата изготвува 

извештај од извршената евалуација со ранг листа и предлог за избор на најповолен 

понудувач, и истиот го доставува до одговорното лице кое ја донесува одлуката за избор 

на најповолен понудувач. Одговорното лице е должно да го прифати предлогот на 

комисијата, освен доколку не утврди дека предлогот е изготвен спротивно на 

критериумите во тендерската документација. Сите понудувачи се известуваат за исходот 

на постапката. 

Евалуација на понудите и избор на најповолен понудувач 
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Изборот на најповолна понуда, односно понудувач го врши одговорното лице кај 

набавувачот (министерот, директорот, градоначалникот и слично), на предлог на 

комисијата за јавни набавки. Претходно, Комисијата за јавни набавки ги евалуира 

понудите врз основа на критериумите за евалуација кои однапред се утврдуваат и 

објавуваат во огласот и во тендерската документација. Критериуми за избор можат да 

бидат: 

- само најниската цена или  

- економски најповолната понуда во поглед на цената, рокот на испорака, начинот 

на плаќање, оперативните трошоци, ефикасноста, квалитетот, естетските и 

функционалните карактеристики, техничките квалитети, гаранцискиот и 

постгаранцискиот период, постпродажните сервиси и давањето техничка помош 

(за резервни делови, и сл.). 

Кога се користи критериумот економски најповолна понуда, на секој негов 

елемент му се доделува одреден број на максимални бодови, но вкупниот збир на 

бодовите од сите елементи треба да изнесува 100. На пример, ако елементи на 

критериумот се цена и квалитет, тогаш набавувачот може да утврди дека цената ќе носи 

максимално 60 бода а квалитетот 40, или било која комбинација која вкупно ќе изнесува 

100. 

Максималните бодови се утврдуваат на почетокот кога се дефинираат 

критериумите за избор и тие не смее да се менуваат во текот на постапката. Врз основа 

на законот, министерот за финансии донесе Методологија за изразување на 

критериумите во бодови која се користи за бодирање на понудите. 

Правна заштита 

Законот од 2004 година предвидува правна заштита во постапките за јавни 

набавки со вложување на жалби и приговори. Приговори можат да вложат сите учесници 

во постапката, како и лицата кои подигнале тендерска документација, во секоја фаза од 

постапката. Приговор се вложува до комисијата за јавни набавки кај набавувачот. Ако 

комисијата утврди дека приговорот е оправдан, истиот го прифаќа и го коригира своето 

работење. Ако го отфрли, приговорот го препраќа до Комисијата за жалби по јавни 

набавки, заедно со целокупната документација, и истиот де факто добива статус на 

жалба, бидејќи работата на комисијата се стопира се додека не се реши приговорот. 

Жалба можат да вложат учесниците во постапката и лицата кои подигнале 

тендерска документација, а против одлуките на набавувачот за избор на најповолен 

понудувач или за поништување на постапката. Жалбата се вложува до Комисијата за 

жалби преку комисијата за јавни набавки на набавувачот, и тоа во рок од 7 дена од 

приемот на известувањето. Комисијата за јавни набавки изготвува писмено 

образложение по жалбените наводи и заедно со целокупната документација, жалбата ја 

препраќа до Комисијата за жалби. 
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Комисијата за жалби треба да се произнесе по жалбата во рок од 15 дена од 

денот на приемот. Комисијата за жалби може да ја отфрли жалбата како неоснована или 

ненавремена или истата да ја прифати. Доколку утврди дека жалбата е основана, 

Комисијата може да ја поништи одлуката и предметот да го врати на повторно 

разгледување кај набавувачот или да ја поништи целокупната постапка доколку утврди 

поголеми прекршувања на законот. Обично, Комисијата за жалби ја поништува одлуката 

и предметот го враќа на повторна евалуација, но не се ретки и случаите кога ја 

поништува целокупната постапка, па набавувачот е приморан повторно да го распише 

повикот од почеток. Одлуките на Комисијата за жалби се конечни и против нив 

незадоволната страна може да бара заштита пред редовните судови. 

Жалбата го одложува извршувањето на одлуката која е обжалена сè до нејзиното 

решавање. Тоа значи дека набавувачот не смее да склучи договор со избраниот 

најповолен понудувач сè додека Комисијата за жалби не донесе одлука.  

Во споредба со Директивите, може да се констатира дека правната заштита 

според законот за јавни набавки е делумно усогласена со европските прописи и 

потребни се значителни напори за усогласување во овој дел. 

Најголемите забелешки се на статусот на Комисијата за жалби, која нема 

професионален состав и не е независна, односно таа е тело на Владата на Република 

Македонија. Покрај тоа, во примената на законот постојат бројни злоупотреби од страна 

на понудувачите со вложување на неосновани жалби доколку не се избрани за 

најповолни, со што се успоруваат и така долгите постапки за јавни набавки.  
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Осврт на теренските истражувања во пилот – општините 
Имајќи предвид дека овој проект првенствено се фокусира на процесот на јавни 

набавки во единиците на локална самоуправа во Република Македонија, земени се три 

пилот – општини во кои се извршија првите теренски истражувања. Тоа се Градот Скопје, 

Општина Велес и Општина Гостивар. Градот Скопје претставува најголемиот набавувач 

кај единиците на локалната самоуправа, но и Велес и Гостивар имаат релативно големи 

буџети во однос на другите единици на локална самоуправа. 

Теренските истражувања се состоеја од фокус групи и интервјуа со лица кои 

работат на јавни набавки во самите општини, како и со приватни фирми и физички лица 

кои ги користат услугите на општините и нивните јавни претпријатија. Истражувањата се 

спроведоа во два круга, првиот во периодот октомври – ноември 2007 година, а вториот 

во периодот март – април 2008 година.. 

Покрај тоа се собираа и информации во однос на постапките за јавни набавки 

кои се спровеле во овие три општини, а како извор на овие податоци најчесто се користи 

самата општина или веб страницата на Бирото за јавни набавки при Министерството за 

финансии. Како основа за потребите на споредување, во првиот круг се земени податоци 

од извршени јавни набавки во првата половина на 2006 година и 2007 година, додека во 

вториот круг се земени податоците за втората половина од 2006 и 2007 година. 

Причината за ваквиот методолошки пристап лежи во фактот што во моментот на 

прибирање на овие податоци во првиот круг истите беа некомплетни за целата 2007 

година, односно беа нецелосни. Доколку како репер се земеше целата 2006 година, 

собраните податоци би биле целосни но прилично застарени, а без притоа да се има 

споредлив податок за други години. 

Генерално, може да се заклучи дека податоците добиени од Градот Скопје се со 

најдобар квалитет и даваат можност за најдобри согледувања на практиките на јавни 

набавки кај овој набавувач. Податоците од Општина Велес и Општина Гостивар не се 

целосни во некои делови, па подолу е даден приказ на тоа што е добиено како 

информација од нивните стручни служби и од Единствениот регистар за јавни набавки.  

Целта е во овој дел од извештајот да се даде краток преглед на резултатите од 

истражувањата во овие одделни единици на локална самоуправа. 

Град Скопје 

Остварена е добра соработка со службите за јавни набавки на Градот Скопје и од 

нив се добиени повеќе податоци за извршените набавки во 2006 и 2007 година. 

Резиме на извршените набавки во 2006 и 2007 година7 

Градот Скопје има донесено План за јавни набавки и во 2006 и во 2007 година. 

                                                 
7
 Според податоците добиени од надлежните служби на Градот Скопје. 
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Градот Скопје во периодот 2006 година има распишано вкупно 193 повици, од кои 

166 се ограничени, а 27 отворени повици. Од овој вкупен број, во првата половина од 

2006 година распишани се вкупно 106 повици од кои 96 се ограничени и 10 отворени 

повици, додека во втората половина од годината 70 ограничени и 17 отворени повици. 

Во 2007 година има распишано вкупно 186 повици, од кои 140 се ограничени, додека 46 

се отворени повици. При тоа, во првата половина од 2007 година се распишани вкупно 

117 повици од кои 101 се ограничени а 16 се отворени, додека во втората половина од 

годината се распишани вкупно 69 повици, од кои 39 се ограничени а 30 отворени повици. 

Може да се забележи дека обемот на постапки е сличен во двете години, како и 

распоредот на истите во текот на годината. И во двете години доминира ограничениот 

повик. 

Подолу е даден графички приказ на некои од горните податоци. 
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Вкупниот износ на склучените договори доделени со транспарентни постапки 

(отворен и ограничен повик) во 2006 година изнесува 273.427.852 денари, од кои во 

првата половина на годината отпаѓаат 111.452.780 денари. Вкупниот износ на склучени 

договори во 2007 година изнесува 433.980.412 денари, од кои во првата половина на 

годината отпаѓаат 210.019.466 денари. Може да се забележи дека вредноста на 

склучените договори во 2007 година е значително повисока од онаа во 2006 година. Така 

треба да се очекува и зголемен обем на набавките од мала вредност.  

Всушност бројките го покажуваат тоа: во 2006 година Градот Скопје извршил 33 

набавки од мала вредност во вкупен износ од 3.718.594 денари (од нив 10 набавки од 

мала вредност во вкупен износ од 1.447.457 денари се извршени во првата половина од 

годината), додека во 2007 година извршил исто така 33 набавки од мала вредност во 

вкупен износ од 5.424.040 денари (од нив 17 набавки од мала вредност со вкупен износ 

од 2.304.744 денари се извршени во првата половина од годината). Ваквиот обем на 

набавки од мала вредност во однос на набавките спроведени преку транспарентни 

постапки укажува на фактот дека мала е веројатноста Градот Скопје да ги дели 

набавките за да избегне примена на транспарентна постапка, односно дека се 

почитувани законските одредби во однос на неделивост на набавките. Просечниот износ 

на набавките од мала вредност во 2006 година изнесува 112.684 денари, додека во 2007 

година 164.364 денари (законскиот лимит изнесува околу 180.000 денари). 

Во однос на постапките со преговарање без претходно објавување на јавен оглас 

и тука обемот на постапки и вредност на склучени договори е во согласност со општиот 

тренд. Во 2006 година Градот Скопје има спроведено 9 постапки со преговарање во 

вкупен износ од 17.628.787 денари (5 постапки со преговарање во вкупен износ од 

4.386.268 денари8 во првата половина од годината), додека во 2007 година бројот на 

склучени договори е 19 во вкупен износ од 12.122.758 денари (8 договори во вкупен 

износ од 8.363.608 денари се склучени во првата половина од годината). 

Подолу е даден графички приказ на некои од горните податоци. Во првиот 

графикон е дадена застапениот на постапките според вредност на договорите во 2006 

година, односно кој вид на постапка е користен во колкав процент врз основа на 

вредноста на склучени договори. Во вториот графикон е дадена вредноста на склучените 

договори во апсолутен износ. 

                                                 
8
 Според податоците добиени од Единствениот регистар на извршени јавни набавки објавен на 

веб страницата на Бирото за јавни набавки. 
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Застапеност на постапките според вредност на 

договорите - 2006 година
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Наредните два графикони се однесуваат на истите видови на податоци како во 

претходните два, но овој пат за 2007 година. 
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Застапеност на постапките според вредност на 

договорите - 2007 година
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Во 2006 година обжалени се вкупно 7 постапки (сите 7 во првата половина од 

годината), додека во 2007 година вкупно 11 постапки (од кои 7 во првата половина од 

годината). Еден отворен повик е поништен од страна на Комисијата за жалби по јавни 

набавки при Владата на Република Македонија. 
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Така, од горните податоци може да се заклучи дека Градот Скопје има запазено 

висок степен на транспарентност во своите постапки за јавни набавки, и дека мал 

процент од потрошените финансиски средства отпаѓаат на набавки без објавување. Во 

двата набљудувани периоди, вредноста на склучените договори со постапка со 

преговарање изнесува 6,44% од вредноста на склучените договори со транспарентна 

постапка во 2006 година, односно 2,79% во 2007 година.  Набавките од мала вредност 

исто така се во мал број споредено со бројот на транспарентни постапки. 

Резиме од фокусните групи 

Во однос на фокусната група во првиот круг, таа е составена од студенти и 

сопственици на приватни фирми. Некои од нив имаат и одредено искуство со учество на 

повиците за јавни набавки. На учесниците им беа поставени повеќе прашања во однос 

на услугите кои ги добиваат од својата општина и јавните претпријатија, нивното знаење 

и искуство со јавните набавки, улогата на надлежните органи во овој процес и слично. 

Генерален заклучок е дека учесниците не се задоволни од состојбата во градот и 

од комуналните услуги кои ги обезбедуваат јавните комунални претпријатија. Учесниците 

не се задоволни од градската чистота, состојбата со градските патишта, градскиот 

превоз и други јавни услуги кои се обезбедуваат на локално ниво. Меѓутоа, тоа не го 

гледаат како проблем на јавните набавки туку како слаба организација и координација на 

активностите на претпријатијата и градот, како и слабото залагање на чинителите. 

Може да се заклучи дека повеќето учесници не ги познаваат јавните набавки во 

детали, но знаат што тие значат и имаат генерална претстава како се спроведуваат. 

Повеќето слушнале за јавните набавки во негативен контекст. Иако постои сомневање 

околу злоупотреби во јавните набавки, ниту еден од учесниците не може да наведе 

конкретна набавка на Градот Скопје каде со сигурност знае дека имало коруптивни 

појави или злоупотреби. Според тоа, поправилно е да збориме дека постои негативна 

перцепција на јавните набавки, наместо искуство. 

Оние учесници кои имаат одредено искуство во учество на тендерите, 

наведуваат неколку клучни проблеми кои се појавуваат: манипулации во критериумите 

за утврдување на способност и критериумите за избор на најповолна понуда, 

манипулации со техничките спецификации и слично. Како проблем се наведува 

немањето на професионалци за јавни набавки. Во принцип се поздравува воведувањето 

на електронски средства за комуникација во постапките за јавни набавки.  

Во однос на интервјуто со фокусна групата одржано во вториот круг на 

истражувања, таа е составена од студенти, постдипломци и сопственици на приватни 

фирми во областа на сметководството. Врз основа на добиените одговори може да се 

заклучи дека ставовите на испитаниците не се многу променети во однос на ставовите 

добиено од првата фокусна група. Имено, генерално постои незадоволство од начинот 

на функционирање на градските служби и комуналните претпријатија, особено во делот 

на градската чистота и градскиот превоз. 
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Некои од учесниците имаат одредени сознанија како се спроведуваат јавните 

набавки и најголеми забелешки имаат околу потребната документација за учество на 

тендерите за која сметаат дека е преобемна и за одредувањето на критериумите за 

избор на најповолна понуда и критериумите за утврдување на финансиската способност 

на понудувачите. Некои учесници изразија и сомневања од учество на „пријателски” 

фирми кои имаат за цел да ја зголемат цената по пат на договор помеѓу себе. 

Генерално, учесниците не се задоволни од постапките за јавни набавки. Само еден 

учесник изјави дека има директно искуство со учество на тендер на Владата на 

Република Македонија и повторно го искажа своето незадоволство од обемот на 

потребната документација потребна за учество на тендерот. Останатите учесници 

немаат конкретно искуство во учество во постапките за јавни набавки. 

Учесниците немаат претстава што работи Бирото за јавни набавки, а еден од нив 

посочи дека Бирото има само статистичка функција. Учесникот смета дека Бирото треба 

да има повеќе надлежности. 

Сите учесници се сложуваат дека има корупција во јавните набавки, но никој 

нема лично искуство, ниту знае за конкретни случаи на корупција во постапките кои ги 

спровел Градот Скопје. Може да се заклучи дека своите ставови во однос на корупцијата 

ги градат врз основа на претпоставки и одредени информации кои се појавуваат во 

медиумите. Одредени учесници искажаа сомневања за коруптивни однесувања во 

неколку случаи на други договорни органи кои не се на Градот Скопје, но повторно врз 

основа на претпоставки. Никој не посочи конкретен пример на корупција во кој има 

реални сознанија. 

Може да се заклучи дека ставовите на двете фокусни групи се слични: 

- постои незадоволство од состојбата во Градот, особено во делот на комуналните 

услуги и градскиот превоз, 

- учесниците немаат јасна слика како се спроведуваат јавните набавки, но 

генерално знаат што истите претставуваат. Најмногу забелешки имаат во однос 

на потребната документација за учество на тендерите, критериумите за избор на 

најповолна понуда и за утврдување на способност, судирот на интереси, 

недостатокот од професионализам и слично, 

- иако постои сомневање околу злоупотреби во јавните набавки, ниту еден од 

учесниците не може да наведе конкретна набавка на Градот Скопје каде со 

сигурност знае дека имало коруптивни појави или злоупотреби. Според тоа, 

поправилно е да збориме дека постои негативна перцепција на јавните набавки, 

наместо искуство. 

Резиме од интервјуата со фирми 

Во однос на интервјуата спроведени во првиот круг на истражувања со приватни 

фирми кои учествувале на тендери, нивните одговори може да се сумираат на следниов 

начин: 
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- главно станува збор за фирми со големо искуство во постапките за јавни 

набавки; 

- некои од интервјуираните фирми имале искуство кога тендерската документација 

содржела дискриминаторски елементи, особено во делот на критериумите, но 

повеќето немале такво искуство; 

- испитаниците се задоволни од контактите со комисијата за јавни набавки; 

- најчесто информациите за распишаните повици ги добиваат од Службен весник 

на Република Македонија, а некои и од медиумите. Никој не ја споменува веб 

страницата на Бирото за јавни набавки каде пристапот е бесплатен; 

- сите испитаници биле избрани за најповолен понудувач во некоја прилика; 

- некои од испитаниците вложиле жалба во постапките за јавни набавки. 

Искуствата со жалбената постапка се различни; 

- главно испитаниците сметаат дека треба да се подобрат одредени одредби од 

законот од 2004 година. Повеќето се запознаени со новиот Закон за јавни 

набавки е се задоволни од неговата содржина; 

- повеќето од испитаниците сметаат дека Градот Скопје во постапките за јавни 

набавки не фаворизира одредени фирми и дека коректно ја спроведува 

постапката; 

- повеќето од испитаниците не учествуваат во набавките од мала вредност што ги 

реализира Градот Скопје; 

- повеќето испитаници не гледаат главен извор на корупција во набавките од мала 

вредност; 

- една од фирмите која извршува дејност во областа на градежништвото смета 

дека прописите за градење отвораат повеќе простор за корупција од прописите 

за јавни набавки; 

- генерален заклучок е дека испитаниците позитивно гледаат на постапките за 

јавни набавки кои ги врши Градот Скопје и се задоволни од капацитетот за 

спроведување на истите од страна на Градот. 

Во однос на интервјуата спроведени во вториот круг на теренски истражувања со 

приватни фирми кои учествувале на тендери, нивните одговори може да се сумираат на 

следниов начин: 

- сите фирми имаат големо искуство во постапките за јавни набавки. Покрај 

учеството на тендерите кои ги распишува Градот Скопје, тие учествувале како 

понудувачи и на тендери на други договорни органи, 

- сите фирми посочија дека документацијата која треба да ја достават со својата 

понуда е преобемна. Ова особено се однесува на документите за утврдување на 

способност на економските оператори, 
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- повеќето фирми изјавија дека имало ситуации кога тендерската документација 

содржела одредени дискриминаторски елементи. Некои од испитаниците ги 

гледаат ваквите дискриминаторски елементи во минималните критериуми за 

утврдување на способност. Една од фирмите изјави дека дискриминација се 

врши и со наплаќањето на нереално висок износ за подигање на тендерската 

документација, 

- сите фирми изјавија дека контактираат со комисиите за јавни набавки во случај 

на одредени нејасностии и се задоволни од одговорите што ги добиваат, 

- испитаници биле избрани за најповолен понудувач во некоја прилика; 

- повеќето од фирмите имаат вложувано жалби во постапките за доделување на 

договори за јавни набавки. Нивните искуства се различни, некои се задоволни од 

системот на правна заштита, додека други не се задоволни, 

- една фирма изјави дека им се случило да им биде побаран некој вид на 

надоместок во постапките за доделување на договори за јавни набавки, 

- генерално испитаниците се уште не се доволно запознаени со новиот Закон за 

јавни набавки. Еден од испитаниците изјави дека не е задоволен од законот, 

еден дека не е запознаен со неговата содржина, додека останатите двајца 

испитаници дека е направен чекор напред, но дека се уште има одредени 

недостатоци, 

- најчесто испитаниците се информираат за постапките за јавни набавки од 

Службен весник, а некои и од дневниот печат и веб страницата на Бирото за 

јавни набавки. Еден од испитаниците изјави дека треба да се подобри веб 

страницата, 

- повеќето од испитаниците сметаат дека набавките од мала вредност се 

злоупотребуваат. 

Општина Велес 

 

Со Општина Велес е воспоставена соработка, но иако се доставени одредени 

податоци, нивниот квалитет е послаб во однос на податоците добиени од Град Скопје. 

Покрај тоа, податоците се некомплетни во однос на вредноста на договорите склучени во 

предметите периоди. Ваквата фактичка состојба значително ја отежнуваат секоја 

посериозна анализа на истите.  

Резиме на извршените набавки во 2006 и 2007 година9 

                                                 
9
 Според податоците добиени од надлежните служби на Општина Велес 
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И во 2006 и во 2007 година општината има донесено Годишен план за јавни 

набавки, што претставува законска обврска. Во 2006 година, Општина Велес има 

спроведено вкупно 18 транспарентни постапки, од кои во првата половина 10 (еден 

ограничен повик со 38 одделни позиции, како и 9 отворени повици), додека во втората 

половина од годината останатите. Во 2007 година, општината има спроведено вкупно 24 

постапки од кои 10 ограничени и 14 отворени повици. Од нив, во првата половина се 

спроведени 3 ограничени и 4 отворени повици, додека останатите се спроведени во 

втората половина од годината. 

Не се добиени податоци за вредноста на договорите склучени во овие временски 

периоди од општината. Направен е обид за вкрстување на податоци со службената база 

на податоци од спроведените постапки во Единствениот регистар за јавни набавки, за да 

се добие вредност на склучените договори. Според Единствениот регистар, во 2006 

година, општината има склучено вкупно 8 договори по спроведен ограничен повик во 

вкупна вредност од 6.080.000 денари и два договори во постапка со преговарање, со 

вкупна вредност од 351.803 денари (иако еден договор е пријавен дека е склучен во 

постапка со ограничен повик, но бидејќи според описот станува збор за анекс кон 

договор, може да се заклучи дека истиот е склучен во постапка со преговарање). Сепак, 

не е можно вкрстување на овие податоци бидејќи истите не се совпаѓаат со бројот на 

постапки даден од страна на општината. 

При тоа, општината има спроведено вкупно 49 набавки од мала вредност во 2006 

година, од кои 30 набавки во првата половина од годината. Во 2007 година, вкупниот број 

на набавки од мала вредност изнесува 51 од кои 25 набавки во периодот јануари – јуни 

2007 година. Точен износ не е обезбеден, но може да се забележи дека бројот на 

набавки од мала вредност во Општина Велес е значително поголем во однос на 

набавките од мала вредност спроведени од Градот Скопје, особено доколку се има 

предвид значително поголемиот обем на транспарентни постапки спроведени од страна 

на Градот Скопје. 

Во однос на постапките со преговарање, Општина Велес достави податоци дека 

има спроведено една постапка со преговарање во 2006 година (и тоа во првата половина 

од годината), додека во 2007 година спровела 6 постапки со преговарање (од кои една 

во првата половина од годината). Нема податоци за вредноста на склучените договори. 

Во однос на поднесените жалби, во 2006 година се обжалени вкупно 2 постапки, 

при што не е прифатена ниту една жалба, додека од 4 жалби во 2007 година е 

прифатена 1 жалба. Може да се констатира дека бројот на жалби е релативно низок во 

однос на бројот на спроведени постапки. 

Резиме од фокусните групи 
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Се чини дека учесниците во фокус групата во првиот круг генерално се 

задоволни од услугите кои ги добиваат од општинските власти и општинските комунални 

претпријатија. Особено во делот на водоснабдувањето е регистрирано подобрување, 

додека кај отстранувањето на смет иако постои одредено подобрување се уште постои 

незадоволство од нивото на квалитет на обезбедување на услугата. 

Испитаниците не за запознаени со постапките за јавни набавки, но генерално 

знаат што тие претставуваат. Никој од испитаниците нема конкретно искуство со учество 

во постапките и најголем дел изјавија дека многу не ги интересираат јавните набавки. За 

корупција во постапките за јавни набавки имаат слушнато само преку медиумите и не 

знаат конкретен пример за корупција во општината, освен за два случаи за кои се 

пишуваше по медиумите. Генерално сметаат дека постои корупција, но конкретно не ги 

знаат случаите на коруптивно однесување. 

За Бирото за јавни набавки имаат слушнато но не знаат која е неговата функција 

и што конкретно работи. Имаат одредена генерална идеја како се спроведуваат 

тендерите, но не ја познаваат самата постапка. 

При вториот круг на интервју со фокусната група се добиени нешто подетални 

одговори врз основа на кои може да се изведе заклучок дека ставовите не се значително 

променети од првиот круг на спроведување на теренските истражувања. Имено, најголем 

дел од учесниците во фокус групата се задоволни од водоснабдувањето на Општина 

Велес, а половината се задоволни од отстранувањето на сметот. Дури 90% од 

учесниците во фокус групата се изјасниле дека има подобрување на услугите кои ги 

добиваат од општината во однос на претходната година. 

Испитаниците сметаат дека услугите на комуналните претпријатија можат да се 

подобрат во однос на поголема љубезност со странките, подобрување на хигиената, 

зголемување на градското зеленило и мерки за зголемување на јавната свест. 

Иако сите испитаници имаат свое гледиште на прашањето што се јавни набавки, 

одговорите се прилично сиромашни и може да се заклучи дека немаат конкретно знаење 

како се спроведуваат постапките за доделување на договори за јавни набавки. Во однос 

на прашањето за „местење” на јавните тендери, само 25% од учесниците слушнале од 

други за тоа, но немаат конкретни информации. Никој од учесниците не можел да 

идентификува конкретен случај на корупција во јавните набавки, иако се посочувани 

одредени примери кои се слушнати од медиумите. Може да се заклучи дека станува збор 

за перцепција на корупција, односно за ставови кои се изградени врз основа на 

претпоставки, без некои конкретни факти и информации. 

Сите испитаници изјавиле дека слушнале за Бирото за јавни набавки и генерално 

знаат што тоа работи. Иако некои од учесниците во фокус групата изјавиле дека 

познаваат луѓе чии фирми учествуваат на тендери, само еден учесник дал подетални 

информации за искуствата, додека останатите учесници не располагаат со подетални 

информации за искуствата на луѓето што ги познаваат, а кои учествувале на тендери. 
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Од двата спроведени круга на интервјуа со фокусни групи, може да се заклучи 

дека: 

- учесниците се генерално задоволни од квалитетот на комуналните услуги што ги 

добиваат, особено во делот на водоснабдување, 

- немаат конкретно познавање од јавните набавки, иако генерално имаат 

изградено свој став што претставуваат јавните набавки и како се спроведуваат 

постапките, 

- мал дел од учесниците можат да идентификуваат конкретни случаи на корупција 

во општината, и тоа свое мислење го базираат на претпоставки и информации 

кои ги слушнале од медиумите. Може да се заклучи дека станува збор за 

одредена перцепција за корупција, без конкретни информации, 

- учесниците слушнале за Бирото за јавни набавки, но мал дел конкретно знаат 

што тоа работи, 

- учесниците немаат информации за искуства од конкретни постапки, иако дел од 

нив познаваат луѓе кои учествуваат на тендерите. 

 

Резиме од интервјуата со фирми 

Интервјуа во првиот круг се спроведени со четири приватни фирми кои 

учествувале на тендерите на Општина Велес и на други тендери и кои имаат поголемо 

искуство како понудувачи во постапките за јавни набавки. Од спроведените интервјуа 

може да се извлечат следниве заклучоци: 

- главно станува збор за фирми со големо искуство во постапките за јавни 

набавки; 

- одредени понудувачи како пример на дискриминирачки елементи во тендерската 

документација ги наведуваат обврските за обезбедување гаранции или во 

критериумите за утврдување на способност; 

- сите испитаници биле избрани за најповолни понудувачи во некои од постапките 

за јавни набавки, но и сите имаат вложено жалба во некои постапки каде што 

учествувале. Најчесто жалби вложуваат поради начинот на бодирање, 

нереалните рокови за изведба кои ги даваат другите конкуренти или поради 

некомплетна документација; 

- некои од испитаниците изјавуваат дека имале случаи кога им било побарано да 

дадат паричен надоместок за да бидат избрани за најповолни, а сите 

забележуваат дека имало случаи на фаворизирање на одредени фирми; 

- некои од испитаниците се на мислење дека новиот закон нуди добри решенија а 

еден од испитаниците смета дека нема потреба да се менува стариот закон; 

- најчесто за објавените повици дознаваат од Службен весник и од дневниот и 

неделниот печат; 
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- никој од испитаниците не учествувал во постапка со преговарање без објавување 

на јавен оглас; 

- некои од испитаниците сметаат дека набавките од мала вредност се 

злоупотребуваат. 

Во вториот круг на теренски истражувања, спроведени се интервјуа со три фирми 

кои имаат искуство со тендерите кои ги распишува Општина Велес. Нивните одговори 

може да се сумираат на следниов начин: 

- на ниту една фирма и се нема случено договорниот орган да не и достави 

тендерска документација, ниту им се случило нивната понуда да биде отфрлена 

без очигледна причина; 

- две од фирмите изјавиле дека не се случило тендерската документација да 

содржи очигледни дискриминаторски елементи, додека една од нив изјавила 

дека тоа се случува често; 

- трите фирми контактираат со комисијата за јавни набавки доколку има одредени 

нејаснотии во тендерската документација и сите биле во одредена постапка 

избрани за најповолни; 

- две фирми изјавиле дека се задоволни од системот на правна заштита; 

- една фирма изјавила дека се случило да им биде побаран надомест за да 

победат на некоја постапка, останатите две изјавиле дека такво нешто им се 

нема случено; 

- претставници на две од фирмите го виделе новиот Закон за јавни набавки и 

генерално се задоволни од неговата содржина; 

- две од фирмите изјавиле дека најчесто за објавените тендери дознаваат од 

Службен весник и од дневните медиуми, додека една од нив најчесто од 

дневните медиуми; 

- трите фирми сметаат дека набавките од мала вредност не се злоупотребуваат. 

Општина Гостивар 

За жал, теренските истражувања во Општина Гостивар, исто така, резултираа со 

нецелосни податоци кои значително ја отежнуваат анализата. 

И во случајот со Општина Гостивар е направен обид да се добијат некои од 

податоците од Единствениот регистар за јавни набавки, но истите се некомплетни и не 

можат да се употребат за споредба. Имено, во Единствениот регистар не постојат 

податоци за извршените јавни набавки на Општина Гостивар во 2006 година, односно 

општината го нема исполнето законскиот основ за доставува на овие податоци до 

Бирото за јавни набавки. Во однос на 2007 година, има податоци за 20 договори 

склучени во 14 постапки (без набавките од мала вредност, кои не се регистрираат во 

Единствениот регистар) и сите се од втората половина од 2007 година, додека за првата 

половина нема податоци. Од овие 14 постапки, 13 се ограничени, а 1 е постапка со 

преговарање. 
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Резиме на извршените набавки во 2006 и 2007 година10 

Во 2006 година, Општина Гостивар има распишано вкупно 15 транспарентни 

постапки од кои 1 ограничен повик и 14 отворени повици. Во 2007 година има распишано 

9 транспарентни постапки, од кои 3 се ограничени повици, а 6 отворени повици (од 

вкупниот број, во првата половина од 2007 година се распишани 4 транспарентни 

постапки, од кои 2 ограничени повици и 2 отворени повици). Имајќи предвид дека во 

Единствениот регистар за јавни набавки фигурираат 13 транспарентни постапки со 

склучени 19 договори, се чини дека одредени постапки се распишани во 2006 а завршени 

во 2007 година. Во отсуство на податоци за вредноста на договорите, не е можно да се 

направи посериозна анализа на трендовите на јавните набавки во општината, иако се 

добиени одредени податоци за вредноста на склучените договори во втората половина 

од 2006 и 2007 година. За жал, овие податоци се некомплетни и не можат да се 

искористат за споредба, бидејќи недостасуваат информациите за првите половини од 

2006 и 2007 година. 

Што се однесува до постапките со преговарање без претходно објавување на 

јавен оглас, Општина Гостивар нема спроведено ниту една постапка со преговарање во 

2006 година. Според податоците од општината, истата нема спроведено ниту една 

постапка со преговарање во 2007 година, но во Единствениот регистар фигурира еден 

договор склучен во постапка со преговарање на 12.12.2007 година во износ од 2.500.000 

денари. Ова несовпаѓање веројатно се должи на неажурирани податоци во општината. 

Тоа претставува интересен податок бидејќи ретко може да се сретнат набавувачи кои не 

спровеле ниту една постапка со преговарање. 

Во 2007 година се извршени 13 набавки од мала вредност (7 во првата половина, 

додека 6 во втората половина од годината), додека вкупната вредност на истите е 

добиена само за втората половина од годината – 1.044.016 денари. Просечна вредност 

на набавка од мала вредност во втората половина од годината е 174.000 денари 

(законскиот лимит е 180.000 денари). Нема податоци ниту за набавките од мала 

вредност во 2006 година, така што не е можно да се направи анализа на истите. 

Општината има донесено Правилник за набавките од мала вредност. 

Имајќи ги предвид горните податоци тешко може да се извлечат некои генерални 

заклучоци во однос на постапките за јавни набавки спроведени во Општина Гостивар и 

за трендот кој преовладува, а главна причина за тоа е необезбедувањето на сите 

потребни информации кои се бараа за потребите на проектот. 

Резиме од фокусните групи 

                                                 
10

 Според податоците добиени од надлежните служби на Општина Гостивар 
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Може да се заклучи дека учесниците во фокусната група во првиот круг од 

теренските истражувања се исклучително задоволни од услугите кои ги добиваат од 

општинските власти и локалните комунални претпријатија. Сите сметаат дека има 

подобрување на квалитетот на услугите во споредба со минатото. Повеќето од 

испитаниците сметаат дека треба да се подобрат тротоарите на улиците и градската 

чистота.  

Иако сите тврдат дека знаат што се јавни набавки, одговорите на останатите 

прашања не ги потврдуваат ваквите тврдења и може да се заклучи дека нивното 

познавање за јавните набавки е прилично ограничено. Никој од учесниците не слушнал 

за местење на тендери, но поголем дел од нив сметаат дека има корупција и 

злоупотреби во јавните набавки, особено на другарска и семејна основа, иако не знаат за 

некој конкретен случај. 

Повеќето од учесниците во фокусната група немаат некој познат што учествувал 

со своја фирма на тендер. 

Во однос на вториот круг добиени се нешто поопсежни одговори. Имено, 

фокусната група,беше составена од сопственици на приватни фирми, студенти, една  

невладина организација, државни службеници, лица со буџетски примања и еден 

пензионер. На учесниците им беа поставени повеќе прашања во однос на услугите кои ги 

добиваат од својата општина и јавните претпријатија, нивното знаење и искуство со 

јавните набавки, улогата на надлежните органи во овој процес и слично. 

Генерален заклучок е дека учесниците не се задоволни од состојбата во градот и 

од комуналните услуги кои ги обезбедуваат јавните комунални претпријатија. Учесниците 

не се задоволни од градската чистота, за разлика од фокусната група во првиот круг каде 

учесниците беа позадоволни. Со состојбата со градските патишта сметат дека 

општината до сега има потрошено многу пари за небитни нешта, а го нема решено 

тесното грло на градскиот сообраќај, односно ја нема отворено левата страна на 

булеварот која требаше да се отвори кон крајот на 2007 година. 

Учесниците на фокусната група се жалеа и од другите услуги кои се даваат на 

локално ниво, како и неадекватно интервенирање од страна на локалната власт во 

зависност од претежната партиска наклонетост на месното население. Меѓутоа, тоа не го 

гледаат како проблем на јавните набавки туку, како што беше горенаведено, заради 

теснопартиски интереси. 

Може да се заклучи дека повеќето учесници не ги познаваат јавните набавки во 

детали, но знаат што тие значат и имаат генерална претстава како се спроведуваат. 

Повеќето слушнале за јавните набавки во негативен контекст. Иако постои сомневање 

околу злоупотреби во јавните набавки, ниту еден од учесниците не може да наведе 

конкретна набавка на која се одвивала во Гостивар каде со сигурност знае дека имало 

коруптивни појави или злоупотреби. Учесниците се на мислење дека тендерите ги 

добиваат фирми лојални на градоначалникот или на неговата политичка партија. 
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Никој од испитаниците нема конкретно искуство со учество во постапките и 

најголем дел изјавија дека многу не ги интересираат јавните набавки. За корупција во 

постапките за јавни набавки имаат слушнато само преку медиумите и не знаат конкретен 

пример за корупција во општината, освен за два случаи за кои се пишуваше по 

медиумите. Генерално сметаат дека постои корупција, но конкретно не ги знаат случаите 

на коруптивно однесување. 

За Бирото за јавни набавки имаат слушнато но не знаат која е неговата функција 

и што конкретно работи.  Но сите беа во мислење дека Бирото веројатно има улога на 

внатрешна контрола, многу знае многу нешта утврдува но за ништо не превзема или 

иако уочи неисправности или кршење на закон не бара одговорност. 

При споредба на одговорите на двете фокус групи, може да се забележат 

одредени разлики и сличности во ставовите, имено: 

- постои разлика во однос на задоволството на учесниците на двете фокус групи 

од услугите што ги добиваат од локалната самоуправа, особено на комунално 

ниво. Не е можно да се утврди зошто се јавува оваа разлика, дали поради 

измена во ставовите или пак е случајност која е условена од различниот состав 

на истите, 

- никој од испитаниците нема конкретно искуство со јавните набавки, 

- и во двете фокус групи постои генерално мислење дека има корупција во јавните 

набавки (втората фокусна група истата ја поврзува со политичката и партиската 

припадност на градоначалникот), но нема посочено конкретни примери за случаи 

на корупција во општината, 

- генерално може да се заклучи дека учесниците во двете фокусни групи не ја 

познаваат улогата на Бирото за јавни набавки, иако имаат слушнато за него. 

Резиме од интервјуата со фирми 

Резултатите од спроведените интервјуа во првиот круг од теренските 

истражувања со фирмите кои учествувале на тендери може да се сумираат на следниов 

начин: 

- главно станува збор за фирми со одредено искуство во постапките за јавни 

набавки; 

- две од три фирми изјавија дека им се има случено набавувачот да одбие да им 

даде тендерска документација; 

- две од три фирми изјавија дека имало случаи тендерската документација да 

содржи очигледни дискриминаторски елементи, но не наведуваат конкретно во 

кој дел се состоеле ваквите елементи; 

- две од три фирми изјавија дека им се има случено нивната понуда да биде 

отфрлена без некоја очигледна причина; 

- две од три фирми изјавија дека биле избрани за најповолни понудувачи во 

постапките за јавни набавки што ги спровела општината; 
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- ниту еден од испитаниците не е задоволен од системот на правна заштита во 

постапките за јавни набавки; 

- еден од испитаниците изјави дека му се има случено некој од кај набавувачот да 

му побара надоместок за да ја избере неговата понуда како најповолна; 

- две од три фирми изјавија дека им се има случено набавувачот да фаворизира 

некоја фирма; 

- повеќето од испитаниците немаат изградено мислење дали прописите за јавни 

набавки отвораат можност за корупција. Ниту еден го нема видено новиот Закон 

за јавните набавки; 

- Ниту еден од испитаниците не бил поканет да учествува во постапка со 

преговарање без претходно објавување на јавен оглас. 

Во однос на вториот круг од интервјуата со фирми, истите се спроведени со 

четири приватни фирми кои учествувале на тендерите на Општина Гостивар и на други 

тендери и кои имаат поголемо искуство како понудувачи во постапките за јавни набавки. 

Од спроведените интервјуа може да се извлечат следниве заклучоци: 

- Некои  понудувачи тврдат дека со понудите е се во ред, а други пак  тврдат дека 

има дискриминирачки елементи во тендерската документација и ги наведуваат 

обврските за обезбедување гаранции или во критериумите за утврдување на 

способност; 

- никој од испитаниците не изјавил дека имале случаи кога им било побарано да 

дадат паричен надоместок за да бидат избрани за најповолни, но некои 

забележуваат дека имало случаи на фаворизирање на одредени фирми; 

- некои од испитаниците се на мислење дека новиот закон нуди добри решенија, а 

еден од нив смета дека нема потреба да се менува стариот закон; 

- најчесто за објавените повици дознаваат од Службен весник и од дневниот и 

неделниот печат понекогаш се случува да дознаваат и преку електронските 

медиуми или од веб страницата на Општина Гостивар; 

- никој од испитаниците не учествувал во постапка со преговарање без објавување 

на јавен оглас; 

- испитаниците се задоволни од контактите со комисијата за јавни набавки; 

- сите испитаници биле избрани за најповолен понудувач во некоја прилика; 

- повеќето испитаници не гледаат извор на корупција во набавките од мала 

вредност; 

- најчесто жалби вложуваат поради начинот на бодирање, нереалните рокови за 

изведба кои ги даваат другите конкуренти или поради некомплетна 

документација; 

- некои од испитаниците сметаат дека набавките од мала вредност се 

злоупотребуваат. 



Анализа на новиот Закон за јавните набавки11 
Како што е споменато и погоре, Собранието на Република Македонија на 6 

ноември 2007 година го донесе новиот Закон за јавните набавки, кој влезе во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник на РМ, но со одложена 

примена од 1 јануари 2008 година. Очигледно во моментот на изготвување на овој 

извештај не постои поголемо искуство во практичната имплементација на овој закон, 

така што анализата ќе се фокусира на нормативните решенија предвидени со него, а во 

однос на клучните области кои се обработени во делот на законот од 2004 година и во 

што овој нов закон се разликува од претходниот. Покрај тоа, ќе се земат предвид и 

резултатите од теренските истражувања и дали одредени аномалии детектирани од 

страна на учесниците во овие истражувања се земени предвид во новиот текст. 

Најпрво може да се забележи дека новиот закон е прилично пообемен од 

претходниот, со 238 члена во споредба со 120 члена кој ги имаше законот од 2004 

година. Интересно е да се забележи дека сите закони во регионот имаат сличен обем 

како и новиот Закон за јавни набавки на Република Македонија. Ваквата состојба не 

треба да зачудува ако се има предвид обемот на оваа материја регулирана во 

европските прописи, како и голем број на прашања кои Директивите не ги регулираат а 

мора да се предвидат согласно со добрата меѓународна практика. 

Од кореспондентната табела изготвена од страна на предлагачот може да се 

заклучи дека законот е со висок степен на усогласеност со европските Директиви за 

јавни набавки и дека ќе биде потребен мал обем на интервенции за истиот целосно да се 

усогласи во моментот кога Република Македонија ќе влезе во полноправно членство во 

ЕУ. Се чини дека одредени одредби од Директивите во оваа фаза од развојот на 

односите на Република Македонија со ЕУ не се применливи и затоа законодавецот 

решил да не го оптоварува текстот на законот со вакви одредби. Законот ја прифаќа и 

терминологијата која се користи во Директивите, што на почеток може да претставува 

потешкотија за субјектите кои ќе го применуваат, но тоа треба да се надмине за брзо 

време. 

Покрај оваа констатација, законот регулира и одредени прашања кои не се во 

доменот на европските регулативи и кои секоја земја – членка на ЕУ има слобода да ги 

регулира со свои национални прописи. Вообичаено појдовна основа за овие прашања се 

добрите меѓународни практики најчесто промовирани со правилата на Светската банка и 

другите меѓународни финансиски институции. 

                                                 
11

 Службен весник на Република Македонија број 136/07. 
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Законот предвидува преоден период од околу два месеци пред да започне да се 

применува, и ова е добра пракса на субјектите кои ќе подлежат на негова примена да им 

се остави определен период да се запознаат со неговата содржина и да се подготват за 

примена, особено ако се има предвид сложеноста на материјата која се уредува. 

Министерството за финансии преку Бирото за јавни набавки има период од три месеци 

по започнувањето со примена, односно до крајот на март 2008 година, да ги донесе 

предвидените тринаесет подзаконски акти, но девет подзаконски акти веќе се објавени и 

истите се применуваат. Тоа придонесува законот да се заокружи како целосен пакет со 

оние подзаконски акти кои на договорните органи, како што се нарекуваат во овој закон, 

им се најпотребни во почетната фаза од неговата примена. 

Уште една општа карактеристика на законот е новата терминологија која се 

користи, а согласно со терминологијата од Директивите за јавни набавки. Така, 

набавувачите се нарекуваат договорни органи и се воведува поимот „економски 

оператор” кој всушност ги опфаќа сите заинтересирани деловни субјекти, а не само 

понудувачите. Покрај тоа, наместо постапка за јавна набавка, се користи изразот 

постапка за доделување на договор за јавна набавка, односно фокусот е насочен кон 

договорите за јавни набавки. Ваквиот пристап овозможува да се воведат различни 

вредносни прагови за набавките на стоки и услуги од една страна, и набавките на 

градежни работи од друга. Ваквата терминологија можеби ќе претставува одредена 

потешкотија за субјектите кои ќе го применуваат законот во почетниот период од 

неговата примена, но во принцип не би требало да претставува поголем проблем. 

Опфат   

Опфатот на субјектите кои се задолжени да го применуваат законот при вршење 

на своите набавки е уреден со член 4. Опфатот во новиот закон е усогласен со 

договорните органи кои влегуваат во опфат на Директивите за јавни набавки на ЕУ. 

Членот 4 е составен од пет алинеи кои ги опфаќаат различните групи на договорни 

органи во зависност од својата природа и дејноста која ја вршат. За разлика од 

претходниот закон, тука веќе не се споменуваат здруженијата на граѓани со јавни 

овластувања, додека групата на јавни установи и секторски договорни органи е 

подетално разработена. 

Според законот, во опфат влегуваат државните органи и органите на единиците 

на локалната самоуправа, правните лица формирани од страна на државните органи, 

органите на единиците на локална самоуправа или од други такви правни лица кои 

немаат комерцијален или индустриски карактер и кои вршат дејност од јавен интерес 

(т.н. тела на јавното право), асоцијациите на договорни органи (како на пример ЗЕЛС), 

државните претпријатија кои вршат една или повеќе опфатени дејности во делот на 

набавките кои ги вршат за тие дејности и приватните правни лица кои вршат една или 

повеќе опфатени дејности врз основа на посебно или ексклузивно право во делот на 

набавките за вршење на тие дејности. 
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Еден од подзаконските акти е и Одлуката за донесување на индикативен список 

на договорни органи кој е во функција на подетално разработување на опфатот на 

законот. Тој всушност го заменува списокот на набавувачи кој беше донесен врз основа 

на претходниот закон. Меѓутоа, треба да се има предвид дека овој список не може 

постојано да се ажурира бидејќи со текот на времето може да настанат одредени 

промени кај договорните органи. Целта на тој список е на субјектите да им помогне 

полесно да може да утврдат дали се договорни органи, односно дали потпаѓаат под 

опфат на законот, но фактот што можеби не се опфатени со списокот не значи дека не се 

договорни органи. Тие и понатаму остануваат обврзани за примена по сила на член 4 од 

законот кој дава описен приказ на групите на договорни органи. Токму затоа списокот се 

нарекува индикативен. 

Во примена на законот особено внимание треба да се посвети на некои 

специфични случаи кои може да се појават како дилема дали одредени субјекти се во 

опфат на законот или не, особено во делот на поврзаните претпријатија кои вршат 

дејност од комерцијален карактер. Секој од овие случаи треба да се разгледува 

поединечно. 

Начела 

И овој закон се базира на истите начела како и претходниот: транспарентност, 

јавност, подеднаков третман на економските оператори и ефикасност на постапките за 

доделување на договори за јавни набавки. Во основа овие принципи се универзални и 

може да се сретнат во сите закони кои ја регулираат оваа материја. 

Она што е различно е фактот што во овој закон повеќе се обрнува внимание на 

начелото на ефикасно користење на јавните средства преку операционализација во 

постапката со барање за прибирање на понуди, каде се кратат роковите за поднесување 

на понуди, како и кај останатите постапки до вредносните прагови предвидени со 

европските Директиви. 

И во овој закон се запазува начелото на еднаков третман на економските 

оператори без оглед на земјата на потекло, односно домашните и странските економски 

оператори можат да учествуваат во постапките за доделување на договори за јавни 

набавки под еднакви услови, без било каква дискриминација. Начелото на 

транспарентност се запазува со правилата за објавување на огласите и известувањата 

за јавни набавки на веб страницата на Бирото за јавни набавки и во Службен весник на 

Република Македонија. 

Исклучоци од примена   
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Исклучоците од примена на законот може да се групираат во следните делови: 

исклучоци кај договорите за јавна набавка на услуги, набавките од областа на 

одбраната, набавките за кои се потребни посебни безбедносни мерки, набавките до 500 

евра на месечна основа и набавките од договорни органи кои имаат ексклузивни права 

за вршење на предметната дејност. Како такви исклучоците од примена на новиот закон 

се нешто пошироки од исклучоците кои беа предвидени со претходниот закон. 

Исклучоците кај договорите за јавни набавки на услуги беа предвидени и во 

претходниот закон и во основа не се разликуваат од досеганата практика. Основната 

разлика тука е што исклучокот кој се однесуваше на услугите за говорна телефонија во 

претходниот закон од 2004 година сега е напуштен и за овие услуги договорните органи 

ќе треба да спроведуваат постапки за доделување на договори согласно со законот. Ова 

е особено значајно кај услугите за мобилна телефонија и интернет кои сега се со 

целосна примена на законот.  

Набавките од областа на одбраната се исклучени од примена на законот доколку 

со тоа се загрозуваат основните безбедносни интереси на земјата, а овие набавки ќе 

бидат конкретизирани со одлука која треба да ја донесе Владата на Република 

Македонија. Основната разлика во однос на претходниот закон е во тоа што овој 

исклучок повеќе не ги опфаќа набавките од областа на безбедноста, а самото постоење 

на одредена набавка во одлуката за набавки од одбранбен карактер не значи и нејзино 

автоматско исклучување од примена на законот, бидејќи треба да биде исполнет и 

законскиот услов за загрозување на основните безбедносни интереси на земјата, така 

што може да се заклучи дека овој исклучок од примена во новиот закон е нешто 

порестриктивен од претходниот закон. 

Од примена на законот се исклучени и набавките кои се означени со степен на 

државна тајна или за кои е потребно преземање на посебни безбедносни мерки согласно 

со важечките прописи. Овој исклучок од примена се однесува на набавките кои ги вршат 

безбедносните структури на земјата, како на пример за потребите на разузнавање и 

контраразузнавање и на дел од набавките кои ги врши Министерството за внатрешни 

работи. 

Законот нема да се применува и на набавките кои се вршат за потребите на 

воените сили на АРМ кои се упатени во вежбовни активности или хуманитарни мисии во 

странство. 

Овој закон предвидува исклучок за сите набавки со вредност до 500 евра во 

денарска противвредност на месечна основа. Всушност, вредносниот праг од 100 евра 

кој постоеше во претходниот закон се заменува со повисок праг од 500 евра. Овој 

исклучок треба да им помогне особено на помалите општини и други помали договорни 

органи кои имаат помали буџети, а во комбинација и со другите вредносни прагови кои ги 

предвидува законот за останатите постапки. 
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Законот предвидува исклучок за набавките од субјекти кои и самите се договорни 

органи и кои имаат ексклузивно право да ја вршат предметната услуга. Овој исклучок од 

примена и тоа како недостасуваше во претходниот закон, па во дилема ги оставаше 

набавувачите како да извршат набавка на електрична енергија, вода за пиење и на 

останатите комунални услуги, или на примероци на Службен весник. Имајќи предвид 

дека сите овие субјекти и самите се договорни органи и имаат ексклузивно право да ги 

вршат соодветните дејности, логично е набавките на тие услуги да не подлежат на 

примена на Законот за јавни набавки. 

Покрај овие исклучоци, законот предвидува и посебни исклучоци за секторските 

договори и тоа: исклучок за набавките на стоки кои се препродаваат на трети лица или за 

стоки, услуги и работи заради вршење на опфатена дејност во странство, исклучок за 

набавките кои се вршат заради вршење на комерцијална дејност која не претставува 

опфатена дејност, исклучок за набавките со вредност под 200,000 евра за стоки и услуги 

и 4,000,000 евра за работи за договорните органи кои се во приватна сопственост, 

исклучок во однос на набавките кои се вршат од поврзани претпријатија, исклучок за 

набавка на електрична енергија од страна на договорните органи кои вршат дејност од 

областа на енергетиката и слично. Но имајќи предвид дека примарна цел на проектот е 

да се фокусира на системите на јавни набавки во општините во Република Македонија, 

овие исклучоци не се релевантни за потребите на овој извештај, па од таа причина 

посебно не се обработуваат тука. 

Проценување на вредноста и неделивост на набавките 

Законот не предвидува детални правила за проценување на вредноста на 

договорите за јавни набавки и содржи општа забрана за делење на вредноста на 

договорите за да се избегне примената на одредена постапка предвидена со него. Од тој 

аспект, овој дел нема суштински разлики во однос на претходниот закон. Подетално 

правилата за проценување на вредноста на набавката се разработуваат во Правилникот 

за проценување на вредноста на договорите за јавни набавки но и тука одредбите се 

слични со неговиот претходник кој беше донесен врз основа на законот од 2004 година 

со тоа што сега се пропишуваат подетални правила за проценување на различните 

видови на договори за јавни набавки и на рамковните спогодби. 

Меѓутоа, правилната проценка на вредноста на договорите за јавни набавки е 

особено важна кај новиот закон од причина што тој предвидува повеќе вредносни 

прагови и во зависност од нивната висина различни рокови за поднесување на понудите 

и пријавите за учество. За да се обезбеди правилна имплементација на законот, 

општините ќе мора постојано да го унапредуваат своето планирање на потребите од 

јавни набавки. Во спротивно ќе се соочат со големи пречки навреме да ги завршат 

потребните постапки за јавни набавки, или пак со потреби за кои веќе е спроведена 

одредена постапка. 
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Токму слабиот капацитет за планирање, не само кај општините туку и кај другите 

договорни органи, претставува една од потенцијално црните точки на кои мора да се 

посвети поголемо внимание. 

Планирање на набавките 

Овој дел е тесно поврзан со правилата за проценување на вредноста на 

договорите за јавни набавки и, како што е наведено и погоре, претставува многу важен 

сегмент за правилно функционирање на системот на јавни набавки.  

Одредбите од претходниот закон во однос на планирањето на набавките се 

покажаа како добри решенија во пракса, иако истите не се предвидени како обврска со 

Директивите за јавни набавки. Веројатно од таа причина, законодавецот се решил да не 

прави големи измени во однос на новиот закон. Повторно се предвидува изготвување на 

годишен план за јавни набавки, кој според новиот закон не се доставува до Бирото за 

јавни набавки. Покрај тоа, законот дава јасно можност за изменување и дополнување на 

планот во текот на годината, нешто што во пракса се случуваше и во досегашната 

примена на законот од 2004 година, иако тоа не беше јасно наведено. 

Меѓу донесените правилници е и Правилникот за формата и содржината на 

годишниот план за јавни набавки кој во принцип е сличен со претходната форма на 

планот која и до сега се користеше, со таа разлика што во новата форма се наведува и 

проценетата вредност на договорите за јавни набавки. Договорните органи треба да 

имаат предвид дека доколку сакаат да го објават планот на својата веб страница, што 

претставува добра пракса за зајакнување на транспарентноста, од објавената верзија 

треба да ја избришат проценетата вредност.  

Она на што треба да се обрне особено внимание кај општините е зајакнување на 

капацитетите за планирање и зголемување на квалитетот на годишните планови за јавни 

набавки. Добра пракса би било на крајот на годината да се направи преглед на она што 

првично било планирано да се набави и што од тоа е реализирано. Таквата анализа 

значително би ги подобрила капацитетите на општините за подобрување на 

планирањето и би овозможила согледување на причините за евентуалните слабости во 

претходната година. 

Според тоа, може да се заклучи дека општините не треба да гледаат на 

годишниот план за јавни набавки како на дополнителен товар за нивните служби, туку 

како инструмент што треба да им помогне да го подобрат своето планирање на 

потребите. Планови за јавни набавки се изготвуваат веќе три години. Одговорните лица, 

односно градоначалниците на општините, не треба лошите планови да ги гледаат како 

свој неуспех. Потребно е време да се подобри планирањето и квалитетот на годишните 

планови за набавки, така што целта секогаш треба да биде наредниот план да е подобар 

од претходниот. Така постепено ќе се подобрува капацитетот на планирање, не само во 

доменот на јавните набавки, туку и во севкупните процеси во општините. 
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Вредносни прагови 

Во овој сегмент, новиот закон значително се разликува од законот од 2004 

година. Како што може да се забележи од анализата на стариот закон, тој предвидуваше 

само праг од 3,000 евра за набавките од мала вредност. Се друго се спроведуваше со 

користење на редовните постапки и рокови за поднесување на понудите и пријавите за 

учество. 

За разлика од него, новиот закон разработува цел систем на вредносни прагови 

кои имаат за цел да ги намалат роковите за поднесување на понудите и пријавите за 

учество во зависност од вредноста на договорот кој треба да се додели.  

Конкретно, првиот вредносен праг е 5,000 евра за кои набавки договорниот орган 

треба да спроведе постапка со барање за прибирање на понуди без објавување на 

оглас, постапка слична на набавката од мала вредност со прибирање на три понуди. 

Договорите од 5,000 до 20,000 евра за стоки и услуги, односно до 50,000 евра за работи 

може да се доделуваат со постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на 

оглас. Над овие вредносни прагови па се до 130,000 евра за стоки и услуги и 4,000,000 

евра за работи, договорите може да се доделуваат со користење на стандардните 

постапки за доделување на договори за јавни набавки со тоа што редовните рокови 

изнесуваат околу половина од роковите предвидени со европските прописи. Така на 

пример за отворена постапка до овие вредносни прагови редовниот рок изнесува 26 

дена. Ваквите решенија претставуваат значително отстапување од досегашната 

рестриктивна политика со користење на европските рокови предвидени за големите 

договори за јавни набавки, политика која беше често пати критикувана од договорните 

органи и од деловната заедница како главна причина за одолговлекување на постапките. 

За договорите над овие вредносни прагови се применуваат редовните рокови кои се 

предвидени со Директивите за јавни набавки и кои до сега се применуваа и со 

претходниот закон. 

Покрај тоа законот дава можности и за кратење на редовните рокови кај некои 

постапки со користење на претходно индикативно известување и со електронски 

средства. 

Може да се заклучи дека овој закон ја дава потребната флексибилност во однос 

на роковите за поднесување на понудите и пријавите за учество која недостасуваше во 

претходните законски решенија. Треба да се напомене и дека ваквите решенија се во 

согласност со европските Директиви за јавни набавки. 

Потенцијален проблем може да биде големиот број на вредносни прагови во 

почетната фаза од примена на законот, но ваквите проблеми ќе се надминат со тек на 

време. Имајќи предвид дека поголемиот дел на општини во Република Македонија имаат 

релативно мали буџети, скратувањето на роковите за помалите договори значително ќе 

ги забрзаат постапките за доделување на договорите кај нив. 
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Постапки за доделување на договори за јавни набавки 

Постапки за доделување на договорите за јавни набавки, како што се нарекуваат 

во новиот закон, се: отворена постапка, ограничена постапка, постапка со конкурентен 

дијалог, постапка со преговарање со и без претходно објавување на оглас и постапка со 

барање за прибирање на понуди. Покрај овие постапка предвиден е и конкурс за избор 

на идејно решение. 

Може да се забележи дека новиот закон ги имплементира сите постапки 

предвидени со Директивите за јавни набавки и во тој дел е целосно усогласен со нив. 

Барањето за прибирање на понуди е поедноставена национална постапка која се 

користи за договорите од помал обем и вредност. 

Во споредба со претходниот закон, во новиот закон го нема ограничениот повик 

за консултантски услуги, но законот предвидува одредени специфики при набавката на 

консултантски услуги кои се вградени во процедуралните одредби кои се однесуваат на 

начинот на изготвување на понудите и нивното отворање. Како новост се постапката со 

конкурентен дијалог, постапката со преговарање со објавување на оглас и барањето за 

прибирање на понуди. Во самите постапки се вградени и соодветните вредносни прагови 

и рокови за прием на понудите или пријавите за учество. 

Праксата ќе покаже колку се соодветни предвидените вредносни прагови и 

рокови се секоја постапка одделно, но се очекува тие да придонесат за скратување на 

постапките и поефикасно трошење на финансиските средства.  

Отворена постапка 

Отворената постапка е еквивалентна на отворениот повик предвиден во Законот 

за јавни набавки од 2004 година. Во основа нема големи разлики во спроведувањето на 

постапката во однос на претходното искуство, така што општините и другите договорни 

органи не би требало да се соочат со посериозни проблеми во нејзината примена. 

Новост е можноста за спроведување на електронска аукција како дополнителна 

фаза од отворената постапка. Така законот овозможува договорниот орган да предвиди 

и спроведување на електронска аукција откако ќе изврши целосна евалуација на 

првичните понуди доставени од страна на понудувачите. При тоа, електронската аукција 

не се смета за одделна постапка, туку како посебен начин за доделување на договорите 

за јавни набавки. Законот ја разработува постапката на негативно електронско 

наддавање одделно во посебен дел. 

Се разбира, новост се и вредносните прагови и роковите за поднесување на 

понудите кои веќе се споменати погоре. Конкретно кај отворената постапка редовниот 

рок за поднесување на понудите е 26 дена за договорите со проценета вредност до 

130,000 евра за стоки и услуги и до 4,000,000 евра за работи. Кај секторските договори 

прагот од 130,000 евра за стоки и услуги е нешто повисок и изнесува 200,000 евра. 
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Над овие вредносни прагови се применува редовен рок од 52 дена кој може да се 

скрати на 36 дена доколку се користи претходно индикативно известување и за 

дополнителни 5 дена доколку целокупната тендерска документација е достапна на веб 

страницата на договорниот орган. Ова скратување на рокот за 5 дена може да се 

примени и кај редовниот рок од 26 дена, додека претходното индикативно известување 

не може да се користи за кратење на тој рок. 

Ограничена постапка 

И ограничената постапка не се разликува многу од ограничениот повик 

предвиден со законот од 2004 година. Предвидено е постапката да се спроведува во две 

фази, со таа разлика што според новиот закон договорниот орган може да го ограничи 

бројот на квалификуваните кандидати кои ќе ги покани да поднесат понуди во втората 

фаза. При тоа минималниот број на квалификувани изнесува 5, наместо досегашните 3. 

Меѓутоа, законот дава можност за продолжување на постапката доколку се јават помалку 

кандидати од минималниот предвиден со законот, така што предводува одредена 

флексибилност за користење на оваа постапка.  

И тука новост е можноста за користење на електронска аукција како 

дополнителна фаза, при што постапката не се разликува од онаа кај ограничената 

постапка. 

И кај ограничената постапка се предвидени соодветни вредносни прагови и тоа 

за договорите до 130,000 евра за стоки и услуги и до 4,000,000 евра за работи редовниот 

рок во фазата на претквалификација изнесува 16 дена, додека во фазата на 

поднесување на понуди 22 дена. Исто како кај отворената постапка, износот од 130,000 

евра за стоки и услуги кај секторските договори изнесува 200,000 евра. 

За договорите над овие вредносни прагови, редовните рокови се 37 дена за 

фазата на претквалификација (со можност за кратење за најмногу 15 дена во случај на 

итност) и 40 дена за фазата на поднесување на понуди (со можност за кратење на 36 

дена доколку се користи претходно индикативно известување и за дополнителни 5 дена 

доколку целокупната тендерска документација се објави со користење на електронски 

средства). 

Како што е споменато и погоре, загрижува погрешната примена на ограничениот 

повик од страна на повеќе општини. Имено, во досегашната практика на законот од 2004 

година, повеќе општини распишуваа ограничен повик во кој предмет на набавка беа 

целокупните потреби на општината поделени на лотови. Ваквото групирање на 

набавките е несоодветно бидејќи со иста постапка не е можно да се набават различни 

предмети на набавки, почнувајќи од гориво за затоплување до канцелариски материјал. 
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Имајќи предвид дека е невообичаено во иста постапка да се предвидуваат 

различни критериуми за утврдување на способност и за избор на најповолна понуда, 

исти критериуми се применуваат за различни видови на набавки, што доведе до бројни 

проблеми за договорните органи. Ваквата практика треба да се напушти со новиот закон, 

а ограничената постапка да се користи само во оние случаи кога нејзиното користење е 

порационално од користењето на отворена постапка. 

Конкурентен дијалог 

Ова е нова постапка која не беше предвидена со законот од 2004 година. 

Предвидена е како исклучителна постапка која се користи кај исклучително сложени 

договори каде договорниот орган не е во можност да ги дефинира техничките 

спецификации или правната и финансиската рамка на договорот. 

Оваа постапка може да ја користат само договорните органи од класичниот 

сектор, како на пример општините и органите на државна управа, додека за доделување 

на секторски договори истата не може да се користи.  

Постапката е предвидена да се спроведува во три фази: фаза на 

претквалификација, фаза на дијалог и фаза на поднесување на понуди. Во суштина, 

постапката со конкурентен дијалог е компромис помеѓу ограничената постапка од која е 

пофлексибилна и постапката со преговарање со објавување на оглас од која е 

потранспарентна. 

Законот предвидува рок од 30 дена за поднесување на пријавите за учество во 

фазата на претквалификација доколку проценетата вредност на договорот за јавна 

набавка е до 130,000 евра за стоки и услуги и до 4,000,000 евра за работи. Доколку 

проценетата вредност е над овие износи рокот изнесува 37 дена. Законот не пропишува 

рокови за втората и третата фаза. 

Општините треба да бидат многу внимателни при користењето на оваа постапка, 

бидејќи искуството во земјите – членки на ЕУ кои ја имаат имплементирано во своите 

национални закони покажува дека истата се користи многу ретко и во исклучителни 

ситуации. Покрај тоа, таа е мошне долга и сложена и ќе треба голем капацитет за 

нејзино правилно спроведување. 

Постапка со преговарање со и без објавување на оглас  

Законот од 2004 година ја предвидуваше постапката со преговарање без 

претходно објавување на јавен оглас, така што постапката со преговарање со 

објавување на оглас е новина во новиот закон. 

Постапката со преговарање со објавување на оглас претставува исклучителна 

постапка кај класичните договори за јавни набавки и може да се користи само во 

следниве случаи: 
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- ако не е пристигната ниту една прифатлива понуда во отворена постапка, 

ограничена постапка или во конкурентен дијалог, а при што е поништена 

претходната постапка без битно да се променат почетните услови во 

тендерската документација, 

- во исклучителни случаи кога природата на работите, стоките или услугите или 

ризиците кои произлегуваат од тоа не дозволуваат претходно одредување на 

вредноста на договорот, 

- 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 со правилата на отворената или 

ограничената постапка и 

- 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. 

При доделувањето на секторски договори, оваа постапка се смета за редовна 

постапка и за истата не се предвидени посебни услови, односно договорните органи 

може да ја користат по сопствен избор. Рокот за поднесување на пријавите за учество 

изнесува 12 дена од денот на објавувањето доколку проценетата вредност на договорот 

е до 130,000 евра за стоки и услуги и 4,000,000 евра за работи. Доколку проценетата 

вредност е над овие износи редовниот рок изнесува 37 дена со можност да се скрати за 

15 дена во случај на итност. 

Постапката со преговарање без објавување на оглас е најмалку транспарентната 

постапка предвидена со законот и таа се смета за исклучителна постапка за сите видови 

на договори за јавни набавки. Може да се користи само во случаите предвидени со 

законот, и тоа: 

1) за набавка на стоки, работи и услуги кога: 

- не е поднесена ниту една понуда во отворена постапка или не е поднесена ниту 

една пријава за учество во првата фаза на ограничена постапка под услов да не 

се сменети првичните услови на договорот, 

- од технички или уметнички причини, односно од причини врзани за заштита на 

ексклузивните права (патенти и слично), договорот може да го изврши само 

одреден економски оператор и 

- од причини од крајна итност предизвикани од настани кои договорниот орган не 

можел да ги предвиди и да му се припишат како пропуст, не може да се примени 

рокот за објавување на отворена постапка, ограничена постапка, постапка со 

барање за прибирање на понуди или постапка со преговарање со претходно 

објавување на оглас; 

2) за набавка на стоки: 
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- 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, 

- кога договорниот орган мора да набави дополнителни испораки од првобитниот 

носител на набавка заради делумна замена на вообичаените стоки или 

инсталации или проширување на постојните стоки или инсталации, при што 

промената на понудувачот би го обврзала договорниот орган да купи материјал 

кој има поинакви технички карактеристики што би резултирало со 

некомпатибилност или несразмерни технички тешкотии во функционирањето и 

одржувањето. Должината на дополнителните набавки не смее да надмине три 

години од склучувањето на основниот договор, а нивната вредност не смее да 

надмине 30% од вредноста на основниот договор и 

- 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; 

3) 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. Ако договорот се 

доделува на еден од најдобро рангираните учесници договорниот орган ги 

поканува сите нив да учествуваат во преговорите и 

4) за набавка на дополнителни работи или услуги кои не се вклучени во 

основниот договор, а кои поради непредвидени околности се нужни, под 

услов договорот да му се додели на изведувачот на работите или давателот 

на услугите од основниот договор кога: 

- таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или 

економски одделени од основниот договор без поголеми проблеми за 

договорниот орган или 

- таквите работи или услуги, иако можат да се одделат од извршувањето на 

основниот договор, се неопходни за неговото завршување. 

За доделување на секторски договори, законот предводува уште неколку 

можности за користење на оваа постапка. Разликата помеѓу новиот закон и законот од 

2004 година е во тоа што со новите законски решенија се напушта претходната 

согласност која до сега ја издаваше Бирото за јавни набавки при Министерството за 

финансии. Тоа значи дека користењето на постапката со преговарање без објавување на 

оглас сега зависи исклучиво од самиот договорен орган, со што на договорните органи, а 

меѓу нив и на општините, сега им се дава поголема слобода во користењето на 

постапката, но и поголема одговорност за своите постапки. 
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Општините треба внимателно да ги користат постапките со преговарање, 

особено без објавување на оглас. Големиот број на вакви постапки индицира дека нешто 

не е во ред со набавките во општината, до толку повеќе што сега не постои еџ анте 

контрола што ја вршеше Бирото за јавни набавки. 

Постапка со барање за прибирање на понуди 

Оваа постапка е обид за поедноставување на помалите набавки, што треба да 

обезбеди транспарентност на процесот од една страна, но и ефикасност и рационалност 

од друга. 

Законот предвидува два вида на постапки со барање за прибирање на понуди: со 

и без објавување на оглас. 

Барањето за прибирање на понуди без објавување на оглас се користи за 

доделување на договори за јавни набавки кои се со проценета вредност до 5,000 евра. 

Оваа постапка е слична со набавката од мала вредност која беше пропишана со 

претходниот закон за набавките до 3,000 евра. Тука договорниот орган има обврска само 

да прибере три понуди и да изврши избор. Рокот за поднесување на понудите е 8 дена 

од денот на испраќањето на поканата. 

Над овој износ до прагот од 20,000 евра за стоки и услуги и 50,000 евра за 

работи се користи барање за прибирање на понуди со објавување на оглас. И ова 

претставува поедноставена постапка при што договорниот орган треба да објави оглас 

на веб страницата на Бирото за јавни набавки, без притоа да има обврска за објавување 

во Службен весник на Република Македонија. Рокот за поднесување на понуди е 14 дена 

од денот на објавувањето на огласот. 

И во двата вида на постапка со барање за прибирање на понуди законот 

предвидува обврска за изготвување на поедноставена тендерска документација и за 

водење на евиденција на доделените договори, која договорните органи треба да ја 

достават до Бирото на полугодишна основа. Поедноставени се и условите за 

утврдување на способност на понудувачите. 

Барањето за прибирање на понуди, со вредносните прагови кои се применуваат, 

на општините треба да им го олесни процесот на набавување, бидејќи поголемиот број 

на општини немаат големи буџети, па следствено на тоа и големи договори за јавни 

набавки. Единствена сериозна опасност лежи во можноста од злоупотреби со делење на 

вредноста на договорите за јавни набавки, на што општините треба особено да 

внимаваат.  

Спроведување на постапката 

Спроведувањето на постапката за доделување на договор за јавна набавка 

според новиот закон има одредени специфики, но во принцип не се разликува многу од 

законот од 2004 година. 
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Решението кое се разликува од претходниот закон е формирањето на комисијата 

за јавни набавки. Новиот закон не предвидува формирање на постојана комисија со 

мандат од 2 години, туку за секоја постапка се предвидува формирање на посебна 

комисија. Нејзиниот мандат завршува со завршувањето на постапката. Се разбира, 

составот на комисиите не мора да се менува, односно во секоја комисија може да 

членуваат истите членови. Ваквото законско решение дава поголема флексибилност на 

одговорното лице да ја менаџира работата на договорниот орган. 

Постапката и според овој закон започнува со донесување на одлука за јавна 

набавка која ги содржи и имињата на членовите на комисијата за јавна набавка. 

Транспарентноста на постапката се запазува со обврските за објавување на оглас за 

јавна набавка, освен кај барањето за прибирање на понуди без објавување и постапката 

со преговарање без објавување на оглас. Новина тука е фактот што огласите за јавни 

набавки сега се пропишани како обрасци, што треба да обезбеди стандарден формат на 

објавување. Огласите се објавуваат на веб страницата на Бирото за јавни набавки и во 

Службен весник на Република Македонија, освен огласот кај барањето за прибирање на 

понуди со објавување кој се објавува само на веб страницата на Бирото. 

По истекот на рокот за поднесување на понуди се врши јавно отворање, освен во 

случај кога постапката треба да заврши со електронска аукција, кога отворањето не е 

јавно. Новиот Правилник за постапката на отворањето на понудите воведува одредени 

новини во однос на досегашната практика. Така, на јавното отворање може да 

присуствува секој, но само овластените претставници на понудувачите може да 

учествуваат со давање на свои коментари и забелешки во записникот. Треба да се 

напушти практиката на јавното отворање на да читаат целокупните понуди и да се 

проверуваат документите за утврдување на способност. Пропишан е нов образец на 

записник кој за разлика од досегашниот е поконцизен. 

Новиот закон пропишува одредени новини во однос на можноста за поднесување 

на алтернативни понуди, повлекување, замена или измена на понудите и специфични 

правила во однос на договорите за набавка на консултантски услуги. 

Нема големи разлики во делот на евалуација на понудите и склучувањето на 

договорите. Регистарот за извршени јавни набавки се напушта и се заменува со 

известување за склучен договор кое како и обрасците на огласите е моделирано според 

стандардните обрасци за објавување на ЕУ. 

Правна заштита 

Новиот закон воведува сосема нов систем на правна заштита кој претставува 

единствениот механизам за борба против корупцијата и злоупотребите. Имено, за 

разлика од законот од 2004 година, новиот закон не предвидува инспекциски надзор и 

казнени одредби, што претставува интересен чекор на законодавецот целиот фокус да 

го насочи во изградбата на ефикасен систем на правна заштита. 
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Може да се забележи дека инспекцискиот надзор не ги даде очекуваните 

резултати во примена на претходниот закон, па најверојатно од таа причина предлагачот 

решил да не го предвидува во новиот закон. Во секој случај, Бирото ќе мора да се насочи 

кон зајакнување на системот на правна заштита, особено во првичниот период од 

примена додека не зајакнат институционалните капацитети на новата Државна комисија 

за жалби по јавни набавки. 

Како што е наведено и погоре, наместо досегашната Комисија за жалби по јавни 

набавки при Владата на Република Македонија ќе се формира Државна комисија која ќе 

има својство на правно лице и професионален состав кој ќе го избере Собранието на 

Република Македонија по пат на јавен конкурс. Законот предвидува одредени правила за 

нејзиното функционирање, но најголем дел од процедуралните правила ќе се регулираат 

со статут.  

Исто така, се напушта приговорот како инструмент на правната заштита и според 

новиот закон учесниците во постапката можат да вложат само жалба. Законот го 

разработува начинот на вложување на жалбата, нејзината содржина, како и процесните 

дејствија на Државната комисија во постапувањето по жалбата.  

Законот исто така предвидува супсидијарна примена на Законот за општа 

управна постапка за сите прашања кои не се регулирани со Законот за јавните набавки 

во делот на постапувањето на Државната комисија. 

Интересна новина е и надоместокот кој понудувачот треба да го плати за да 

вложи жалба, кој изнесува од 100 до 400 евра во зависност од вредноста на понудата. 

Целта на оваа мерка е да ги спречи понудувачите кои неоправдано се жалат постојано 

да ги одолговлекуваат постапките. Меѓутоа, општините мора да бидат многу внимателни 

во постапката на правна заштита, бидејќи Државната комисија ќе одлучува и за надомест 

на трошоците на постапката, односно доколку се покаже дека жалбата е оправдана, тие 

ќе мора да ги надоместат овие трошоци на понудувачот. 

Обезбедена е и судска заштита против одлуките на Државната комисија за жалби 

по јавни набавки пред Управниот суд на Република Македонија. 

Заклучоци и препораки на проектот 
Ова е еден од ретките проекти во Република Македонија кој во својот фокус ги 

става јавните набавки во општините и се обидува да даде одредени согледувања и 

препораки за нивно подобрување. Проектот започна да се реализира во мошне 

динамичен период на системот на јавните набавки во земјата, во време кога се 

подготвуваше и се донесе нов Закон за јавни набавки, кој започна да се применува на 

средина од времетраењето на проектот. 
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 Овие случувања не овозможија теренските истражувања да се фокусираат на 

примената на новиот закон, па истите мораше да се насочат кон претходните искуства на 

пилот – општините од 2006 и 2007 година, но ваквата фактичка состојба не треба да се 

гледа како хендикеп. Препораките и согледувањата на проектот се актуелни и во новото 

законско окружување. Покрај тоа, проектот имаше одлична можност да ги анализира 

двете законски решенија и да даде преглед на истите во светло на актуелните европски 

прописи, што претставува одлична основа за натамошни компаративни и други анализи, 

не само за јавните набавки во општините, туку и пошироко на целиот систем на јавни 

набавки. 

Уште еднаш треба да се напомени дека целта на овој проект не е да им суди на 

релевантните фактори во општините за одредени слабости во нивните јавни набавки кои 

несомнено постојат насекаде (и не само во Република Македонија), туку да им помогне 

да ги подобрат јавните набавки и со тоа да претставува инструмент во рацете на 

општините кои се примарно во фокусот на проектот. 

Од анализата на актуелната правна рамка за јавни набавки (новиот Закон за 

јавни набавки и подзаконските акти кои произлегоа од него) може да се заклучи дека 

истата е во голема мера усогласена со релевантните европски прописи, така што не 

треба да се очекуваат поголеми законски поместувања на краток и среден рок. Секако, 

можни се одредени измени кои би произлегле од потребата за корекција на некои 

слабости што ќе се појават во пракса или подесувања како последица од преговорите за 

пристапување во ЕУ откако ќе се отвори поглавјето 5. Но веројатно тоа ќе бидат помали 

измени за прилагодување на правната рамка за да се постигне целосна усогласеност, а 

не напуштање на истата и креирање на нова. Така, може да се очекува стабилизација на 

правната рамка на среден рок. 

Во извештајот е даден преглед и на претходниот закон од 2004 година во 

клучните области од јавните набавки кои ги регулира. Целта на оваа анализа е да 

послужи како вовед во теренските истражувања, бидејќи истите се базираат на 

искуствата и процесите на јавни набавки во пилот – општините во 2006 и 2007 година, 

кога овој закон беше во сила. Но оваа анализа, исто така, може да послужи за 

натамошни компаративни анализи на новата правна рамка и за предлагање на мерки за 

нејзино подобрување.   

Теренските истражувања имаа за цел да обезбедат одредени емпириски 

податоци за постапките спроведени во трите пилот – општини, како и ставови и мислења 

на различни групи (граѓани кои ги користат нивните услуги, економските оператори кои 

учествуваат во постапките за доделување на договори и други), со што би се согледале 

различни аспекти од процесите на јавни набавки кои се одвиваат на локално ниво. 
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Додека податоците добиени од Град Скопје овозможија длабинско снимање на 

процесите на јавни набавки во главниот град, квалитетот на податоците добиени од 

Општина Велес, а особено од Општина Гостивар, не овозможи посериозна анализа на 

истите и следење на трендовите во 2006 и 2007 година. Тешко е да се заклучи на што се 

должи слабиот квалитет на податоците, но причините може да се различни. Можеби 

недостасува капацитет кај овие општини детално да се следат и евидентираат 

постапките за јавни набавки и склучените договори, а можеби недостасуваше и волја за 

нивно обелоденување во јавноста, иако станува збор за податоци од јавен карактер. 

Во секој случај, може да се извлечат одредени заклучоци со комбинирање на 

добиените информации и информациите од спроведените интервјуа со фокусните групи 

и економските оператори кои имаат искуство во учество на тендерите кои ги 

спроведуваат општините. 

Прво, од квалитетот на добиените податоци може да се заклучи дека општините 

треба да вложат поголем напор и ресурси за управување со процесите на јавни набавки, 

нивно соодветно евидентирање и исполнување на законските обврски за пријавување на 

исходот од постапките до Бирото за јавни набавки. Имено, само Градот Скопје беше во 

можност да обезбеди целосни и прецизни информации за спроведените постапки во 

2006 и 2007 година. Покрај тоа, се јави несовпаѓање на податоците кои ги пријавија 

општините со податоците од Единствениот регистар на јавни набавки кој е јавно 

достапен на веб страницата на Бирото за јавни набавки. Оваа забелешка е актуелна и по 

донесувањето на новиот Закон за јавните набавки кој, исто така, предвидува одредени 

обврски за договорните органи да го пријавуваат исходот од постапките преку 

известувања за склучени договори. Може да се очекува дека ваквиот капацитет е на 

слично ниво (или послаб) кај најголем дел од останатите општини во Република 

Македонија. Тие треба да го следат Градот Скопје, кој со текот на годините успеа да 

изгради солидна служба за јавни набавки, се разбира во обем соодветен на обемот на 

јавни набавки што ги вршат. 

Второ, потребно е зголемување на капацитетот за спроведување на постапките 

за доделување на договори кај општините, зголемување на нивото на знаење и 

разбирање на правилата за јавни набавки, особено сега по донесувањето на новиот 

Закон за јавни набавки. Бирото за јавни набавки, како орган кој е надлежен за следење и 

унапредување на системот на јавни набавки тука може да има водечка улога. Бирото во 

изминатиот период направи сериозни напори со организирање на бројни обуки и 

семинари. Потребно е овие напори да продолжат и во иднина, а по можност и да се 

засилат. 
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Трето, за разлика од останатите договорни органи, каде најчесто се користи 

отворен повик (односно отворена постапка според новиот закон), се чини дека 

општините повеќе го преферираат ограничениот повик (односно ограничената постапка). 

Иако двете постапки се транспаренти и редовни, не е добра пракса да се комбинираат 

видови на набавки кои природно не се сродни како делови на една иста постапка. Се 

чини дека ваквото комбинирање е основна причина за користење на ограничениот повик, 

со цел да се намали бројот на постапки. Тоа можеби е поврзано со првиот заклучок на 

недостаток на ресурси за водење на голем број на постапки. Се препорачува ваквата 

пракса да се напушти, иако не мора да се напушта ограничениот повик како 

преферирана постапка. 

Четврто, генерално може да се заклучи дека граѓаните не се задоволни со 

општата состојба на општините каде живеат, особено од квалитетот на комуналните 

услуги што ги добиваат. Ова е сложен проблем кој има повеќе димензии, каде јавните 

набавки се само една од нив. Се чини дека поголем проблем тука е системот на 

буџетирање и недостатокот од финансиски средства, иако и јавните набавки може да 

имаат влијание. Сепак, оценката на граѓаните не беше целосно негативна, и некои од 

нив изразија задоволство од постигнатото во однос на квалитетот на услугите што ги 

одбиваат од локалната самоуправа, особено во Општина Велес и Општина Гостивар. 

Како и да е, државата ќе мора да изнајде начини да го подобри финансирањето на 

општините за истите да можат нормално да функционираат и да ги вршат своите 

надлежности.  

Петто, меѓу граѓаните и приватните фирми постои мислење дека во општините 

владее големо ниво на корупција. Но од добиените информации може да се заклучи дека 

повеќе станува збор за перцепција на корупцијата, отколку за конкретни искуства кои 

граѓаните и фирмите ги имале директно или индиректно. Можеби реалното ниво на 

корупција не е во обем на нејзината перцепција кај граѓаните. Се препорачува општините 

да преземат мерки за менување на ваквата перцепција. Една од тие мерки е тесно 

поврзана со првиот заклучок, односно може да биде поголема отвореност на општините 

кон јавноста во однос на податоците што ги имаат за спроведените постапки. Искуствата 

од спроведените теренски истражувања покажуваат дека тука има голем простор за 

подобрување. Доколку податоците се кријат или не се обелоденуваат, просторот за лоша 

перцепција и шпекулации е секогаш поголем. Доколку се сериозни во своите заложби за 

намалување на корупцијата, општините мора да сфатат дека добрите податоци кои се 

лесно достапни се најдобар начин за уверување на јавноста дека нејзините пари се 

трошат на законит начин. 

Шесто, може да се заклучи дека мислењата околу новиот Закон за јавни набавки 

се поделени, но преовладуваат позитивните мислења и очекувања дека со него ќе се 

олеснат постапките за доделување на договори за јавни набавки. Искуството во примена 

на истиот ќе покаже дали ќе се исполнат овие очекувања. 
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Седмо, потребно е да се преземат мерки за запознавање на јавноста со 

правилата за јавни набавки и причините за воспоставување на системот на јавни 

набавки, бидејќи се чини дека граѓаните малку знаат што претставуваа јавни набавки и 

имаат бројни погрешни мислења за тоа како функционира системот на јавните набавки 

во Република Македонија. 

 


