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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 
Службен весник на РМ, бр. 130 од 15.10.2008 година 

 
 
 

Член 1 
Во Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 
136/2007), во членот 3 став (1) точката 31 се менува и гласи: 
„Општ поимник за јавни набавки (ОПЈН – CPV) е референтна номенклатура што се 
применува во постапките за доделување на договори за јавни набавки и кој 
обезбедува еднообразност со останатите постојни номенклатури.“ 
 

Член 2 
Во членот 4 став (1) точка в) зборовите: „правни лица“ се заменуваат со зборот 
„здруженија“. 
 

Член 3 
Во членот 8 став (1) алинеја 4 зборовите: „брокерските услуги“ се заменуваат со 
зборовите: „а особено трансакциите на договорните органи за стекнување на 
парични средства или капитал“. 
 

Член 4 
Во членот 12 се додава нов став (2), кој гласи: 
„Бирото има својство на правно лице.“ 
 

Член 5 
По членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи: 
 

„Член 12-а 
Средствата за финансирање на Бирото се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија и од сопствени приходи.“ 
 

Член 6 
По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи: 
 

„Член 14-а 
(1) Бирото подготвува и спроведува едукација за јавните набавки. 
(2) Учесниците во едукацијата плаќаат надоместок кој се користи за покривање 
на трошоците за организирање и спроведување на едукацијата. 
(3) По завршената едукација се полага испит според програма за едукација за 
јавни набавки. 
(4) Испитот се полага пред испитна комисија која ја формира директорот на 
Бирото. На лицата кои го положиле испитот, Бирото им издава потврда. 
(5) Програмата, начинот на спроведување на испитот, висината на надоместокот, 
како и формата и содржината на потврдата ги пропишува министерот за 
финансии.“ 
 

Член 7 
Во членот 17 став (2) зборот „единствено“ се брише, а по зборот „членовите“ се 
додава бројот „2“. 
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Во ставот (3) зборовите: „применува членот“ се заменуваат со зборовите: 
„применуваат членовите 2 и“. 
 

Член 8 
Во членот 22 став (1) по зборот „постапка“ се додаваат зборовите: „и постапката 
со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас“. 
 

Член 9 
По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи: 
 

„Член 26-а 
(1) Пред започнување на постапката за доделување на повеќегодишен договор за 
јавна набавка, договорниот орган е должен да ги планира средствата потребни за 
негова реализација со буџетот, инвестиционата програма или со финансискиот 
план за соодветната година. 
(2) Буџетските корисници и единките корисници на централната власт, 
постапката за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка, кој е 
предвиден со програма опфатена со развојниот дел од Буџетот, ја започнуваат 
врз основа на одобрение кое го издава Владата на Република Македонија, по 
претходно мислење на Министерството за финансии.“ 
 

Член 10 
Во членот 38 ставот (4) се брише. 
 

Член 11 
Во членот 47 став (2) по зборовите: „од вредноста на понудата“ се додаваат 
зборовите: „без вклучен ДДВ“. 
 

Член 12 
Во членот 51 ставот (2) се менува и гласи: 
„Заради прецизно утврдување на предметот на договорот за јавна набавка или 
рамковната спогодба, договорниот орган го користи Општиот поимник за јавни 
набавки кај договорите за јавни набавки чија проценета вредност, без вклучен 
ДДВ, е над: 
- 130.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за работи кај договорните органи од членот 4 став (1) 
точки а), б) и в) на овој закон или 
- 200.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги и 4.000.000 евра во 
денарска противвредност за работи кај договорните органи од членот 4 став (1) 
точки г) и д) на овој закон.“ 

 
Член 13 

Во членот 100 став (4) зборовите: „за одржување на ЕСЈН“ се заменуваат со 
зборовите: „за унапредување и развој на системот на јавните набавки“. 
 

Член 14 
Во членот 102 став (6) зборот „способноста“ се заменува со зборовите: „личната 
состојба“. 
Ставот (9) се менува и гласи: 
„Во постапката со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас може 
да се спроведуваат електронски аукции.“ 
 

Член 15 
Во членот 108 став (1) бројот „52“ се заменува со бројот „35“. 
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Член 16 

Во членот 121 став (1) алинеја 1 по зборовите: „ограничена постапка“ се става 
запирка и се додаваат зборовите: „постапка со барање за прибирање на понуди 
со објавување на оглас“. 
 

Член 17 
Во членот 136 став (2) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„освен кај набавката на консултантски услуги“. 
 

Член 18 
Во членот 144 ставот (3) се брише. 
 

Член 19 
Во членот 154 став (2) зборот „финансиската“ се заменува со зборовите: 
„техничката или професионалната“. 
 

Член 20 
Во членот 169 став (1) алинејата 2 се менува и гласи: 
„- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда;“. 
По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи: 
„- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или 
недостатоци.“ 
 

Член 21 
Во членот 208 се додава нов став (2), кој гласи: 
„По исклучок од ставот (1) на овој член, договорниот орган не смее да го потпише 
договорот за јавна набавка во постапка со барање за прибирање на понуди и да 
пристапи кон негово извршување во рок од пет дена сметајќи од денот на 
приемот на одлуката со која се одлучува за поединечно право во постапката.“ 
 

Член 22 
Во членот 216 став (2) по зборовите: „осум дена“ се додаваат зборовите: 
„односно три дена кај постапката со барање за прибирање на понуди“. 
 

Член 23 
Во членот 235 став (1) зборовите: „30 јуни 2008 година“ се заменуваат со 
зборовите: „30 ноември 2008 година“. 
 

Член 24 
Договорниот орган е должен да користи електронска аукција согласно со Главата 
VI Дел 2 од Законот за јавните набавки, и тоа: 
- во најмалку 30% од проценетата вредност на планираните постапки за 
доделување на договори за јавни набавки од 1 јануари 2010 година, 
- во најмалку 50% од проценетата вредност на планираните постапки за 
доделување на договори за јавни набавки од 1 јануари 2011 година и 
- во 100% од проценетата вредност на планираните постапки за доделување на 
договори за јавни набавки од 1 јануари 2012 година. 
 

Член 25 
Членот 4 на овој закон ќе се применува од 1 септември 2009 година. 
 

Член 26 
Членот 6 на овој закон ќе се применува од 1 јануари 2010 година. 
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Член 27 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 


