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ЗАКОН
ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ
(Пречистен текст)
Глава I
Општи одредби
Дел 1
Предмет на уредување
Член 1
Со овој закон се уредуваат начинот и постапките за
доделување на договорите за јавни набавки, надлежностите на Бирото за јавни набавки, надлежностите на
Советот за јавни набавки, основањето и надлежностите
на Државната комисија за жалби по јавни набавки и
правната заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки, како и за концесии и јавно
приватно партнерство.
Член 2
Со овој закон особено се обезбедува:
- конкуренција меѓу економските оператори,
- еднаков третман и недискриминација на економските оператори,
- транспарентност и интегритет во процесот на доделување на договори за јавни набавки и
- рационално и ефикасно искористување на средствата во постапките за доделување договори за јавна
набавка.
Дел 2
Дефиниции
Член 3
Одредени поими употребени во овој закон го имаат
следново значење:
1. „Договор за јавнa набавкa“ е договор од финансиски интерес кој ги вклучува и секторските договори,
склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе договорни органи од една страна и еден или повеќе економски оператори од друга страна, а чиј предмет е изведување на работи, испорака на стоки или обезбедување
на услуги согласно со овој закон;
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2. „Секторски договор“ е договор за јавна набавка
што се доделува во функција на вршење на една или
повеќе дејности од членот 176 став (1) на овој закон;
3. „Постапка за доделување на договор за јавна набавка“ е постапка што ја спроведуваат еден или повеќе
договорни органи, чија цел или дејство е купување или
стекнување на стоки, услуги или работи;
4. „Отворена постапка“ е постапка во која секој
економски оператор има право да поднесе понуда;
5. „Ограничена постапка“ е постапка во која секој
економски оператор има право да поднесе пријава за
учество, а само кандидатите избрани од страна на договорниот орган се покануваат да поднесат понуда;
6. „Конкурентен дијалог“ е постапка во која секој
економски оператор има право да поднесе пријава за
учество и според која договорниот орган води дијалог
со избраните кандидати со цел да се утврди едно или
повеќе соодветни решенија кои ќе ги задоволат неговите барања и врз основа на кои избраните кандидати ќе
ја изготват својата понуда;
7. „Постапка со преговарање“ е постапка во која договорниот орган ги консултира избраните кандидати и
преговара за условите од договорот со еден или со повеќе од нив;
8. „Постапка со барање за прибирање на понуди“ е
поедноставена постапка за доделување на договор за
јавна набавка, која се спроведува согласно со Главата
V Дел 6 од овој закон;
9. „Рамковна спогодба“ е писмена спогодба меѓу
еден или повеќе договорни органи и еден или повеќе
економски оператори за да се утврдат основните услови кои ќе ги регулираат договорите за јавни набавки
што треба да се доделат во определен период, особено
во поглед на цената и, ако е можно, предвидените количини;
10. „Електронска аукција“ е повторлив процес на
негативно наддавање кој се реализира по првична целосна евалуација на понудите, во кој понудувачите
имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени, така што
рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства;
11. „Тендерска документација“ е збир на документи, информации и услови кои претставуваат основа
за изготвување, доставување и оценување на пријавата
за учество, односно понудата;
12. „Техничка спецификација“ е збир на технички
услови, прописи, препораки и стандарди со кои детално се дефинираат минималните барања од технички аспект кои стоките, услугите или работите предмет на
договорот за јавна набавка треба да ги задоволат;
13. „Економски оператор“ е секое физичко или
правно лице или група на такви лица кои на пазарот
нуди стоки, услуги или работи;
14. „Кандидат“ е секој економски оператор кој доставил пријава за учество во ограничена постапка, постапка со преговарање или конкурентен дијалог;
15. „Пријава за учество“ е предлог на кандидатот со
кој ја докажува својата лична состојба, техничка или
професионална способност, финансиска и економска
состојба како услов за добивање на покана за доставување на понуда во ограничена постапка, постапка со
преговарање или конкурентен дијалог;
16. „Понудувач“ е секој економски оператор кој
поднел понуда;
17. „Учесник на конкурс за избор на идејно решение“ е секој економски оператор кој има поднесено
проект на конкурс за избор на идејно решение;
18. „Понуда“ е предлог од понудувачот изготвен
врз основа на тендерската документација и претставува
основа за доделување на договорот за јавна набавка;
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19. „Техничка понуда“ е дел од понудата со која се
докажува исполнувањето на поставените технички барања и услови од тендерската документација;
20. „Финансиска понуда“ е дел од понудата во кој
се содржани понудените цени согласно со условите од
тендерската документација;
21. „Алтернативна понуда“ е понуда со која се нудат поинакви карактеристики на предметот на договорот за јавна набавка од оние утврдени во тендерската
документација;
22. „Носител на набавката“ е понудувач или група
на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка;
23. „Евалуација на понуда“ е оцена на поднесена
понуда во постапката за доделување на договор за јавна набавка;
24. „Прифатлива понуда“ е понуда која е поднесена
во утврдениот рок и за која е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од тендерската документација и техничките спецификации и одговара на
сите критериуми, условите и евентуалните барања за
способноста на понудувачите;
25. „Соодветна понуда“ е прифатлива понуда која е
во рамките на износот што го утврдил договорниот орган со одлуката за јавна набавка или што може да го
дообезбеди согласно со членот 28 став (4) од овој закон;
26. „Услуги за истражување и развој“ се сите активности кои вклучуваат темелно истражување, применето истражување и експериментален развој кој вклучува
реализација на технолошки демонстратори, односно
уреди кои демонстрираат дејствување на нов концепт
или нови технологии во соодветно или репрезентативно опкружување;
27. „Одговорно лице“ е функционер кој раководи со
државен орган, градоначалник на единицата на локалната самоуправа или директор на правно лице односно
лице овластено од него;
28. „Посебно или ексклузивно право“ е право доделено од надлежен орган кое произлегува од закон или
пропис врз основа на закон, со цел да се ограничи
спроведувањето на дејностите во одредена област на
јавни услуги на ограничен број или на еден правен субјект;
29. „Електронски средства“ е користење на електронска опрема за обработка и чување на податоци
(вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесени, испорачани и примени преку кабелски, радио или
оптички средства или преку други електромагнетни
средства;
30. „Електронски систем за јавни набавки“ е
единствен компјутеризиран систем достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема
ефикасност и економичност во областа на јавните набавки;
31. „Поврзан економски оператор“ е економски
оператор:
- врз кој економскиот оператор со кој е поврзан има
доминантно влијание,
- кој има доминантно влијание врз економскиот
оператор со кој е поврзан или
- кој заедно со економскиот оператор со кој е поврзан е предмет на доминантно влијание од страна на
трет субјект;
32. „Доминантно влијание” е кога:
- едниот економски оператор директно или индиректно е сопственик на повеќе од половина од капиталот во другиот економски оператор и на тој начин го
контролира мнозинството гласови врз основа на акциите или уделите издадени од страна на другиот економски оператор и може да назначи повеќе од половина
членови во органите на управување или во надзорниот
одбор на другиот економски оператор или
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- постои роднинска поврзаност помеѓу основачите
на двата економски оператори до втор степен;
33. „Профил на економски оператор“ е функционалност на Електронскиот систем за јавни набавки со
која се олеснува докажувањето на исполнетоста на одредени критериуми за утврдување на способност од
страна на регистрираните економски оператори;
34. „Писмено или во писмена форма“ e секој израз
кој се состои од зборови или бројки кои можат да се
прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат,
како и информации кои се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства под услов сигурноста на
содржината да е обезбедена и потписот да може да се
идентификува;
35. „Вишоци на работи“ се количества на изведени
работи што ги преминуваат договорените количества
на работи согласно описот од предмерот и пресметката;
36. „Кусоци на работи“ се негативни отстапувања
на изведените работи во однос на договорените количества на работи согласно описот од предмерот и
пресметката;
37. „Непредвидени работи“ се оние работи што со
договорот не се опфатени, а кои мораат да се изведат
заради пропусти и недостатоци во проектот утврдени
од надзорниот орган и од проектантот, како и заради
други работи утврдени со закон;
38. „Дополнителни работи“ се оние работи што не
се договорени, а договорниот орган бара да се изведат;
39. „Превентивно одржување“ е:
- следење на софтверското решение и дијагностицирање на неговата моментална состојба, односно препознавање на сите евентуални технички и системски
дефекти и нивно проактивно разрешување,
- интервенции во податоци за отстранување на настанатите грешки во податоците заради проблемите
предизвикани од грешка во податоци или од ненамерна
грешка при рутинска работа на корисниците,
- отстранување на грешки направени од носителот
на набавката при развојот на кодот,
- одржување, вклучително и тестирање, следење,
прилагодување и замена на компоненти со цел спречување на потенцијални испади на системите,
- мерење, снимање и анализа на релевантни параметри и преземање соодветни мерки со цел да се обезбеди оптимална и доверлива работа на софтверското
решение и минимизирање на можноста од дефект
и/или
- решавање на проблеми врз база на пријавени
инциденти на софтверското решение;
40. „Адаптивно одржување“ се измени и надградби
во софтверското решение кои не се грешки во неговата
работа, а се изведуваат на барање на договорниот орган;
41. „Централно тело за набавки“ е договорен орган
согласно со членот 4 став (1) точки а), б) или в), кој:
- набавува во свое име и за своја сметка стоки или
услуги кои се или можат да бидат наменети за еден или
за повеќе договорни органи или
- доделува договори за јавни набавки или склучува
рамковни спогодби во име и за сметка на еден или на
повеќе договорни органи и
42. „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.
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Дел 3
Договорни органи
Член 4
(1) Договорни органи се:
а) државните органи, органите на единиците на локалната самоуправа и на градот Скопје;
б) правните лица основани за специфична намена за
задоволување на потребите од јавен интерес што не се
од индустриски или комерцијален карактер и кои, во
најголем дел, се финансирани од страна на договорни
органи од ставот (1) точка а) на овој член или од такви
правни лица, или се подложни на контрола на работењето од страна на договорни органи од ставот (1) точка
а) на овој член или од такви правни лица, или во кои
повеќето од половината членови на управниот или надзорниот одбор се именувани од страна на договорни
органи од ставот (1) точка а) на овој член или од такви
правни лица;
в) здруженија основани од еден или повеќе договорни органи од ставот (1) точки а) и б) на овој член;
г) јавните претпријатија, акционерските друштва и
друштвата со ограничена одговорност во кои договорните органи од ставот (1) точки а), б) или в) на овој
член имаат доминантно директно или индиректно влијание преку сопственост над нив, односно ако поседуваат поголем дел од капиталот на друштвото, имаат
мнозинство на гласови на акционерите или именуваат
повеќе од половина од членовите од управниот или
надзорниот одбор на претпријатието или друштвото, а
кои вршат една или повеќе дејности од Главата IX Дел
1 на овој закон, во случаите кога доделуваат договори
за јавни набавки или склучуваат рамковни спогодби со
цел вршење на соодветните дејности и
д) секое правно лице, освен оние од ставот (1) точки а), б), в) и г) на овој член кое врши една или повеќе
дејности од Главата IX Дел 1 на овој закон, врз основа
на посебно или ексклузивно право, во случаите кога
доделува договори за јавни набавки или склучува рамковни спогодби со цел вршење на соодветните дејности.
(2) Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата) утврдува индикативен список на
договорни органи од ставот (1) на овој член.
Дел 4
Примена и исклучоци
Член 5
(1) Овој закон се применува на:
- доделување на договори за јавни набавки, вклучувајќи ги и секторските договори,
- склучување на рамковни спогодби,
- доделување на договори од страна на други субјекти, кога договорот е директно финансиран или субвенциониран со повеќе од 50% од страна на договорен
орган,
- доделување на договори од страна на договорен
орган во име и за сметка на друго физичко или правно
лице, кога договорот е директно финансиран или субвенциониран со повеќе од 50% од страна на договорниот орган и
- спроведување на конкурс за избор на идејно решение.
(2) Во случаите од ставот (1) алинеја 3 на овој
член, договорниот орган е должен во договорот за финансирање или субвенционирање да воведе обврска за
примена на одредбите од овој закон при доделување на
договорите за јавни набавки.
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Член 6
(1) Договорниот орган од областа на одбраната е
должен да ги применува одредбите од овој закон, освен
во случаите кога:
- тоа може да доведе до откривање на информации,
кое е спротивно на основните безбедносни интереси на
земјата или
- со тоа се загрозуваат основните безбедносни интереси на земјата, а кои се поврзани со производство или
трговија со оружје, муниција и воени материјали и системи согласно со закон.
(2) За набавките од областа на одбраната, договорниот орган е должен најдоцна до крајот на јануари од
тековната година, за своите годишни планови за набавка во тековната година да ја извести Владата.
(3) Владата ги определува набавките од ставот (2)
на овој член.
Член 6-а
(1) При доделување на договор за јавна набавка за
потребите на дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија во странство со проценета вредност до 20.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги, односно до 50.000 евра
во денарска противвредност за работи се применуваат
членовите 2, 33, 34, 35, 36 и 103 од овој закон.
(2) Договорите за јавни набавки за потребите на
дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија во странство со проценета вредност
над износите од ставот (1) на овој член се доделуваат
согласно со одредбите од овој закон.
Член 7
(1) Овој закон не се применува при доделување на
договори за јавна набавка во случај кога:
- договорот е класифициран со степен „државна
тајна“ од страна на надлежен орган согласно со прописите за класифицирани информации или
- за извршување на договорот се потребни посебни
безбедносни мерки и постапки согласно со важечките
прописи.
(2) За секој договор склучен согласно со ставот (1)
на овој член договорниот орган е должен да ја извести
Владата.
Член 8
Овој закон не се применува при доделување на договори за јавни набавки на услуги кои:
- за предмет имаат купување или изнајмување на
земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои
произлегуваат од истите, освен при доделувањето на
договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување,
- се однесуваат на купување, развој, продукција или
копродукција на програмски материјали од страна на
радио и телевизиски куќи или од независни продукциски куќи наменети за јавно прикажување во кино или за
радио или телевизиско емитување на програма, како и
закуп на простор на медиуми и електронски портали,
- се однесуваат на услуги за арбитража и посредување,
- се финансиски услуги во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, а особено трансакциите
на договорните органи за стекнување на парични средства или капитал и услугите на Народната банка на Република Македонија,
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- се нотарски услуги,
- се услуги на извршители,
- се однесуваат на договори за вработување и
- се однесуваат на услуги за развој и истражување,
освен во случај кога резултатите се користат исклучиво
за вршењето на функциите и надлежностите на договорните органи, под услов услугата во целост да ја плати договорниот орган.
Член 9
(1) Овој закон не се применува на:
- договорите за јавна набавка за кои се обезбедени
средства од меѓународни организации (донатори и заемодавачи) или од трети земји, доколку од нивна страна
се пропишани посебни услови за доделување на договорите за јавна набавка,
- договорите за јавна набавка кои се доделуваат за
потребите на Армијата на Република Македонија упатени во вежбовни активности и обука и во хуманитарни или мировни операции и операции за колективна
одбрана надвор од територијата на Република Македонија, согласно со ратификуван меѓународен договор и
- договорите за јавна набавка на стоки или работи
кои се доделуваат врз основа на меѓународен договор
склучен меѓу Република Македонија и една или повеќе
држави и кои се наменети за заедничко спроведување
или користење на градба од страна на земјите потписнички или услуги наменети за заедничко спроведување
или искористување на проекти од страна на земјите
потписнички, под услов во меѓународниот договор да е
предвидена соодветна постапка за доделување на договорите за јавна набавка.
(2) Договорниот орган пред да ги изврши набавките
од ставот (1) алинеја 2 на овој член е должен да добие
одобрение од Владата.
Член 10
Овој закон не се применува при доделување на договори за јавни набавки на услуги на друг договорен
орган или правни лица формирани од еден или повеќе
договорни органи, ако истите имаат ексклузивно право
да ги обезбедуваат тие услуги кое е објавено во службено гласило.
Член 10-a
Овој закон не се применува при доделување на договор од страна на договорен орган на правно лице доколку:
- правното лице е основано да врши дејност од делокругот на надлежности на тој договорен орган,
- правното лице остварило повеќе од 80% од вкупниот промет во претходната деловна година за потребите на договорниот орган,
- предметот на договорот е директно поврзан со
вршење на дејноста од алинејата 1 на овој член,
- договорниот орган е единствен основач на тоа
правно лице,
- врз правното лице договорниот орган врши надзор и
- правното лице соодветно го применува овој закон
при набавката на стоки, услуги и работи потребни за
извршување на договорот.
Член 11
Овој закон не се применува на набавки чиј вкупен
износ месечно не е поголем од 500 евра во денарска
противвредност без данок на додадена вредност (во натамошниот текст: ДДВ).
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Глава II
Биро за јавни набавки
Член 12
(1) Работите во врска со развојот на системот на
јавните набавки, како и обезбедувањето на рационалност, ефикасност и транспарентност во спроведувањето на јавните набавки ги врши Бирото за јавни набавки,
како орган на државната управа во состав на Министерството за финансии.
(2) Бирото има својство на правно лице.
Член 12-а
Средствата за финансирање на Бирото се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од сопствени приходи.
Член 13
(1) Со работата на Бирото раководи директор кој го
претставува Бирото, организира и обезбедува законито
и ефикасно вршење на работите и задачите и презема
мерки во надлежност на Бирото согласно со закон.
(2) Директорот го именува и разрешува Владата на
предлог на министерот за финансии за период од четири години.
(3) За именување на директор на Бирото се објавува
јавен оглас во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија,
од кои еден од весниците што се издаваат е на јазикот
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.
(4) За директор на Бирото може да биде именувано
лице кое ги исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според
ЕКТС, односно завршен VII/1 степен образование од
областа на правото или економијата;
4) има работно искуство од најмалку пет години од
кои најмалку три години од областа на јавните набавки;
5) поседува еден од следните меѓународно признати сертификати за познавање на англиски јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со најмалку Б2 ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,
- БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) со најмалку Б2 ниво и
6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
(5) Директорот може да биде разрешен и пред завршувањето на периодот од ставот (2) на овој член доколку не работи согласно со овој закон и други закони,
поднесе оставка или покаже незадоволителни резултати во работењето.
Член 14
(1) Бирото ги врши следниве работи:
- иницира предлози за донесување на законски и
други акти од областа на јавните набавки до министерот за финансии,

- го следи и анализира спроведувањето на законот и
другите прописи за јавни набавки, функционирањето
на системот на јавните набавки и иницира промени за
подобрување на системот на јавните набавки,
- дава мислења во врска со одредбите и примената
на овој закон,
- обезбедува совети и дава помош на договорните
органи и економските оператори,
- подготвува модели на тендерска документација и
модели на формулари за постапките регулирани со овој
закон,
- води единствена евиденција на договорите за јавни набавки и истата ја одржува и ажурира и ја прави
достапна до јавноста преку ЕСЈН,
- го следи навременото доставување на податоци и
оневозможува користење на ЕСЈН на корисниците кои
не ги почитуваат своите обврски во однос на користењето на ЕСЈН, како и обврската од ставот (25) од овој
член,
- презакажува електронска аукција во случај на техничка грешка, пад на ЕСЈН и по одлука на Државната
комисија за жалби по јавни набавки,
- ги анализира образложенијата за неспроведување
на електронска аукција согласно со членот 123 од овој
закон и доколку истите не се основани му укажува на
договорниот орган за сторениот пропуст,
- предлага кодекс на однесување при спроведување
на јавните набавки кој го донесува министерот за финансии,
- прибира, ги обработува и анализира податоците за
јавни набавки и подготвува статистички извештаи,
- за констатираните неправилности од добиените
известувања веднаш ги информира договорните органи, а по потреба и надлежните органи,
- утврдува минимални услови за професионалните
квалификации за лицата кои вршат стручни работи за
јавните набавки,
- организира и врши обука за едукација на службеници и на други стручни лица во врска со јавните набавки,
- управува и оперира со својата веб страница и
Електронскиот систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН),
- изготвува инструкции како интерни упатства за
подготовка и спроведување на едукацијата за јавни набавки и обуката за обучувачи за јавни набавки кои се
објавуваат на неговата веб страница,
- задолжително ја отстранува објавената негативна
референца на економски оператор врз основа на одлука
на надлежен орган, спогодба со својство на извршна
исправа меѓу договорниот орган и носителот на набавка или на барање на договорниот орган придружено со
изјава од лицето кое ја издало негативната референца
дадена пред надлежен орган за сторена техничка
грешка,
- ги анализира образложенијата за неприкачување
на тендерска документација на огласот за јавна набавка
согласно со членот 37 став (2) од овој закон и доколку
истите не се основани му укажува на договорниот орган за сторениот пропуст,
- соработува со меѓународните институции и други
странски субјекти за работите поврзани со развојот на
системот на јавните набавки,
- остварува меѓународна соработка во врска со системот на јавните набавки и ја планира и ја координира
странската техничка помош на полето на јавните набавки,
- поднесува годишен извештај до Владата за неговите активности во функционирањето на системот на
јавните набавки,
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- дава упатства и изготвува прирачници и коментари на правилата за јавни набавки и издава електронски
билтен и
- врши други работи утврдени со овој закон.
(2) Статистичките извештаи од ставот (1) алинеја 7
на овој член содржат податоци кои се однесуваат на:
- број и вредност на склучените договори,
- категоризација на договорите по видови на спроведени постапки, по предмет на договорот и по земјата
каде што е седиштето на носителот на набавката и
- број и вредност на склучените договори и условите предвидени со овој закон кои го оправдуваат изборот на постапката со преговарање со и без претходно
објавување на оглас.
(3) Бирото соработува со договорните органи од
членот 4 на овој закон и со трговските друштва, професионални институции за истражување, здруженија или
со експерти за одделни области, во врска со јавните набавки.
(4) За решавање по барањата за добивање согласност предвидени со овој и друг закон одлучува Совет
за јавни набавки (во натамошниот текст: Совет) во рамки на Бирото.
(5) Советот се состои од седум члена кои одлучуваат исклучиво по барањата за добивање согласност, и
решаваат за работи поврзани за нивната надлежност и
нивната работа ја вршат професионално. Членовите од
своите редови избираат претседател.
(6) Членовите на Советот ги именува Владата по
пат на јавен оглас кој се објавува во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија, од кои еден од весниците што се
издаваат е на јазикот што го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од
македонскиот јазик, за период од четири години со
право на повторен избор. Советот за својата работа одговара пред Владата.
(7) За член на Советот може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според
ЕКТС, односно завршен VII/1 степен образование;
4) има работно искуство од најмалку пет години од
кои најмалку три години од областа на јавните набавки;
5) поседува еден од следните меѓународно признати сертификати за познавање на англиски јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со најмалку Б2 ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,
- БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) со најмалку Б2 ниво и
6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
(8) Владата го разрешува членот на Советот пред
истекот на мандатот, ако:
- тоа сам го побара,
- трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата, што го утврдува Владата,
- е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест
месеца,
- ги исполни условите за старосна пензија,
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- врши работи кои се неспоиви со функцијата член
на Советот или
- настапи смрт на членот на Советот.
(9) Владата започнува постапка за именување членови на Советот најмалку три месеци пред истекот на
нивниот мандат. Постапката за именување треба да
заврши најмалку 30 дена пред редовниот истек на мандатот на членовите.
(10) Членовите на Советот не можат да бидат членови во органи и тела кои ги избира или именува Собранието на Република Македонија или Владата.
(11) Начинот на работењето и одлучувањето на Советот се уредува со деловник кој го носи министерот за
финансии.
(12) За секој правен основ се поднесува посебно барање за добивање согласност кое се распределува кај
членовите и претседателот на Советот по случаен електронски избор и особено содржи:
- податоци за подносителот на барањето (назив на
договорниот орган, адреса и седиште, матичен број на
договорниот орган, лице за контакт со телефонски број
и електронска пошта),
- правен основ за видот на согласноста што се бара,
- предмет на договорот за јавна набавка,
- вид на постапка за доделување на договор за јавна
набавка,
- вид на договор за јавна набавка,
- проценета вредност без ДДВ и
- потпис на одговорното лице и печат.
(13) Во прилог на писменото барање, договорниот
орган доставува извештај за потребата од обезбедување на согласност; образложение за причините за користење на предметните критериуми, барања или услови;
записник од спроведениот технички дијалог во случаите каде што неговото спроведување е задолжително
согласно со овој закон и тендерската документација која планира да ја користи во постапката за доделување
договор за јавна набавка. Во случај на дополнителни
работи согласно со овој закон, договорниот орган доставува образложение од изведувачот и надзорот за потребата и причините поради кои настанала потребата за
дополнителни работи и овозможува увид во целокупната градежно – техничка документација, дополнителен ревидиран проект во случаите каде што е неопходно и увид на самото место.
(14) Советот може да побара од договорниот орган
да достави дополнителна документација или дополнение на образложението во рок утврден од страна на Советот.
(15) Советот ќе одговори на барањето во рок од десет работни дена од денот на приемот на истото, односно три работни дена кај барањата за добивање согласност во постапка со преговарање од причини од крајна
итност, без оглед дали е побарана дополнителна документација или дополнение на образложението.
(16) По исклучок на ставот (15) од овој член, Советот може да го продолжи рокот за одговор на барањето
за дополнителни пет работни дена во случај кога проценетата вредност на предметот на договорот за јавна
набавка е над 500.000 евра во денарска противвредност, без вклучен ДДВ, за што го известува договорниот орган во рок од три работни дена од денот на добивање на барањето.
(17) Советот одлучува по барањето со решение против кое договорниот орган има право на жалба до
Државната комисија за жалби по јавни набавки без надоместок, во рок од пет дена од денот на добивање на
решението во постапка на правна заштита согласно со
овој закон. Советот носи заклучок при запишување и
бришење на стручните лица од Регистарот, продолжу-
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вање на рокот за одговор на барањето, повлекување на
барањето за добивање согласност од страна на договорниот орган и во други случаи при остварување на
неговите надлежности за кои согласно овој закон не е
предвидено носење решение. Се забранува секој облик
на влијание врз донесувањето на решенијата на Советот, а особено секоја злоупотреба на јавните овластувања заради влијание на текот и исходот на одлучувањето.
(18) Ако Советот одлучи да не даде согласност, договорниот орган не смее да го објави огласот за јавна
набавка, односно не смее да ја спроведе постапката со
преговарање без претходно објавување на оглас во
спротивно ќе се смета дека не е спроведена постапка за
доделување договор за јавна набавка согласно со овој
закон.
(19) Ако Советот не одговори на барањето во рокот
од ставот (15), односно дополнителниот рок од ставот
(16) на овој член, ќе се смета дека дал согласност.
(20) При одлучување за давање согласност, Советот
може да покани најмалку три стручни лица од Регистарот на стручни лица од соодветната област по случаен
електронски избор да дадат свое мислење, освен кај барањата за добивање согласност за дополнителни работи каде Советот по случаен електронски избор задолжително поканува најмалку седум стручни лица. Доколку некое стручно лице не ја прифати поканата кај
барањата согласност за дополнителни работи, Советот
задолжително ќе продолжи со покани додека не се
исцрпи целата листа на стручни лица од соодветната
област. Доколку и по исцрпување на листата нема доволен број стручни лица, Советот ќе ги ангажира оние
што прифатиле, но не помалку од три стручни лица.
(21) Стручното лице е должно да го разгледа материјалот и да достави свое мислење во рок од три работни дена од денот на добивање на материјалот, освен во
случаите од ставот (16) на овој закон, кога рокот може
да се продолжи за дополнителни три работни дена. Кај
барањата за добивање согласност за дополнителни работи, стручните лица изготвуваат мислење за оправданоста за спроведување на постапката со преговарање
врз основа на документацијата и извршен увид на фактичката состојба кое го доставуваат до Советот во рок
од пет работни дена.
(22) Во прилог на своето мислење, стручното лице
доставува изјава под целосна морална, материјална и
кривична одговорност дека мислењето е изработено
стручно и совесно, во согласност со правилата на науката и струката, етичките норми и професионалните
стандарди и дека нема да учествува, директно или индиректно, во постапката за доделување договор за јавна набавка која е предмет на барањето за добивање согласност.
(23) Стручното лице не смее да учествува, директно
или индиректно, ниту да влијае врз договорниот орган
во постапката за доделување договор за јавна набавка за
која дало свое мислење при одлучувањето на Советот.
(24) Мислењата на стручните лица се прилог кон
решението без да се открива нивниот идентитет, а во
случај на неприфаќање на мислењата од стручните лица или на нивни различни мислења, Советот во решението дава детално образложение за причините за неприфаќањето. Доколку стручното лице не достави мислење во рамки на законски утврдениот рок, Советот ќе
одлучи без неговото мислење.
(25) Стручните лица имаат право на надоместок за
даденото стручно мислење кој е на товар на договорниот орган што го поднел барањето за согласност во износ кој се утврдува со тарифник што го донесува министерот за финансии.
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(26) Висината на надоместокот во тарифникот од
ставот (25) на овој член се утврдува според видот на
постапката, проценетата вредност на договорот и неговата сложеност, како и потребното време за прибирање
на податоци и изработка на мислењето.
(27) Начинот на вклучување и работа на стручните
лица во работата на Советот при одлучување за давање
на согласност поблиску се утврдува со правилник кој
го донесува министерот за финансии.
(28) Советот воспоставува и води електронски Регистар на стручни лица кои му помагаат при одлучувањето за давање на согласност. Лични податоци на
стручните лица кои ќе бидат евидентирани во Регистарот на стручни лица се: име и презиме, датум и место
на раѓање, државјанство, адреса на живеење, контакт
телефон, електронска адреса, област на специјализација, податоци за завршено образование, работно искуство и неформално образование. Рокот на чување на
личните податоци е три години сметано од денот на известувањето за бришење од Регистарот на стручни
лица.
(29) Советот објавува јавен повик во кој се утврдуваат областите на специјализација, условите за избор,
начинот на поднесување на пријавите, потребната документација за докажување на исполнетоста на условите за избор и други елементи кои ги утврдува Советот.
(30) Запишување во Регистарот на стручни лица се
врши врз основа на поднесено писмено барање до Советот кон кое се приложуваат и докази за исполнување
на општите услови утврдени во ставот (31) на овој член
како и посебните услови дефинирани во јавниот повик.
(31) За да се запише во Регистарот на стручни лица,
лицето треба да ги исполнува следниве општи услови:
- да има најмалку високо образование од соодветната област (диплома со завршено четиригодишно високо
образование или диплома со 300 кредити според европскиот кредит – трансфер систем),
- со правосилна одлука да не му е изречена забрана
за вршење професија, дејност или должност се додека
траат последиците од забраната и
- да има најмалку пет години работно искуство во
соодветната област за која е поднесено барањето.
(32) Стручните лица се запишуваат во Регистарот
на стручни лица по области на специјализација кои ќе
ги утврди Советот. Едно лице може да биде запишано
во Регистарот на стручни лица во повеќе области на
специјализација за кое има поднесено барање и ги исполнува условите согласно со овој член.
(33) Советот ќе го избрише лицето од Регистарот на
стручни лица доколку:
- тоа само го побара,
- двапати по ред даде нестручно мислење, односно
истото го изготви спротивно на правилата на науката и
струката, професионалните стандарди и прописите за
спречување судир на интереси,
- лицето одбие да учествува во работата без оправдани и соодветно документирани причини, иако за тоа
било уредно покането од страна на Советот,
- лицето не достави мислење по добиените материјали во рокот од ставот (21) на овој член или
- поради смрт на лицето.
(34) Начинот на водење на Регистарот на запишување и бришење на стручните лица се утврдува со правилник кој го донесува министерот за финансии.
(35) Советот за своето работење поднесува годишен
извештај до Владата.“
Член 14-а
(1) Бирото подготвува и спроведува едукација за
јавни набавки и издава потврди за положен испит за
лице за јавни набавки, за што води евиденција.
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(2) На едукацијата за јавни набавки предаваат обучувачи кои имаат потврда за обучувачи што ја издава
Бирото.
(3) Учесниците во едукацијата плаќаат надоместок
кој се користи за покривање на трошоците за организирање и спроведување на едукацијата.
(4) По завршената едукација се полага испит според
програма за едукација за јавни набавки.
(5) Испитот се полага пред испитна комисија која ја
формира директорот на Бирото. На лицата кои го положиле испитот, Бирото им издава потврда.
(6) Потврдата за положен испит за лице за јавни набавки е со важност од три години, а потврдата за обучувач е со важност од две години од денот на нејзиното
издавање.
(7) Програмата за спроведување едукација за јавни
набавки, програмата за спроведување обука за обучувачи за јавни набавки, формата и содржината на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки и за
обучувач, како и висината на надоместокот кој го плаќаат учесниците на едукацијата ги пропишува министерот за финансии.
Глава III
Видови на договори за јавни набавки
Член 15
(1) Договорот за јавна набавка може да биде договор за јавна набавка на стоки, договор за јавна набавка
на услуги и договор за јавна набавка на работи.
(2) Предметот на договор за јавна набавка може да
се оформи во повеќе посебни истоветни делови, при
што за секој дел може да се склучи посебен договор, а
кај набавката на интелектуални услуги за осмислување,
дизајнирање и изработка на идејни и други креативни
решенија може да се склучат договори со повеќе понудувачи.
(3) Понудувачот може да поднесе понуда за еден,
повеќе или за сите делови, при што понудата мора да
опфати најмалку еден целосен дел.
(4) Понудувачот треба во својата понуда да наведе
дали истата се однесува на целокупниот предмет на договорот за јавна набавка или само на одредени делови.
(5) Ако понудувачот поднесе понуда за два или повеќе делови, истата ја поднесува на начин што ќе овозможи секој дел да се евалуира посебно.
(6) Доколку предметот на набавка е составен од повеќе ставки во рамки на еден дел, договорниот орган не
смее делот да го оформи на начин кој ќе ја ограничи
конкуренцијата на само еден економски оператор, без
оглед дали предметот на договорот е оформен во еден
или во повеќе делови.
(7) При набавката на лекови, медицински помагала
и/или потрошен медицински материјал, договорниот
орган не смее да оформи дел со повеќе ставки, освен во
случај кога ставките во рамките на делот се поврзани
при употреба и по претходна согласност од Советот.
Член 16
(1) Предмет на договорот за јавна набавка на стоки
претставува набавка на една или повеќе стоки, преку
купување веднаш, купување со одложено плаќање или
изнајмување со или без опција за купување на стоката.
(2) Договорот за јавна набавка чијшто основен
предмет е набавка на стоки, а кој опфаќа и активности
за нивно поставување и вградување е договор за јавна
набавка на стоки.
Член 17
(1) Предмет на договорот за јавна набавка на услуги претставува обезбедување на една или повеќе услуги, и тоа:
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- услуги за одржување и поправка, услуги за привремено вработување, услуги за патен и воздушен транспорт, услуги за истражување и развој, услуги за истражување на пазарот и истражување на јавното мислење,
услуги за чистење на објекти и за управување со имот,
осигурителни, банкарски и инвестициски, телекомуникациски, информатички, сметководствени, ревизорски,
книговодствени, консултантски, архитектонски, инженерски, рекламни, издавачки, печатарски и санитарни
услуги или
- услуги за железнички и воден транспорт, хотелски, угостителски, правни, истражни, образовни, здравствени и социјални, рекреативни, културни, спортски и
други услуги кои не се опфатени со ставот (1) алинеја 1
на овој член.
(2) При доделувањето на договор за јавна набавка
на услугите од ставот (1) алинеја 2 на овој член со проценета вредност над 20.000 евра во денарска противвредност без вклучен ДДВ, се применуваат членовите 2, 33, 34, 35, 36 и 55 од овој закон.
(3) При доделувањето на договор за јавна набавка
на услугите од ставот (1) алинеја 2 на овој член со проценета вредност до 20.000 евра во денарска противвредност без вклучен ДДВ, се применуваат членовите 2 и 103 од овој закон.
(4) Услугите од ставот (1) на овој член поблиску ги
пропишува Владата.
(5) Договорот за јавна набавка чијшто основен
предмет е обезбедување на услуги, а кој опфаќа и некои активности на градење, е договор за јавна набавка
на услуги.
(6) Тендерската документација и договорот за јавна
набавка на услуги за изработка и дизајнирање на софтверско решение за потребите на договорниот орган задолжително содржи одредба со која ќе се предвиди
сопственост на договорниот орган врз изворниот код
на софтверското решение.
(7) Вредноста на договорот за услуги за превентивно одржување на софтверско решение на годишна основа не смее да надмине 20% од вкупната вредност на
договорот за јавна набавка на услуга за изработка на
софтверското решение за потребите на договорниот
орган и вредноста на адаптивното одржување. Услугите за адаптивно одржување се набавуваат во одделна
постапка од услугите за изработка на софтверското решение.
(8) Кај набавката на услуги за резервација на авионски билети, договорниот орган може покрај спроведената постапка за доделување договор за јавна набавка
на услуги согласно со овој закон да резервира авио билети со пониски цени од цените по склучен договор:
- со користење на интернет од следниве даватели
на услуги: Трипадвајзор (Tripadvisor), Кајак (Kayak),
Скајскенер (Skyscanner), Експедија (Expedia), Орбиц
(Orbitz), Прајслајн (Priceline), Травелосити (Travelocity)
и Идримс (eDreams) и/или
- од компании што нудат нискобуџетни летови.
(9) Во случаите од ставот (8) на овој член, договорниот орган е должен соодветно да ја документира постапката на резервација на авионскиот билет и документацијата да ја чува најмалку пет години од денот на
извршената резервација.
(10) По исклучок на ставот (8) на овој член, договорниот орган може во случај на итност да го резервира најевтиниот авионски билет за дадениот термин на
патување со најмалку трансфери без претходно спроведена постапка за доделување договор за јавна набавка
на услуги.
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(11) Вредноста на резервираните авионски билети
врз основа на ставот (8) на овој член не смее да ја надмине проценетата вредност на спроведената постапка
за дододелување договор за јавна набавка на услуги.
Член 18
(1) Предмет на договорот за јавна набавка на работи претставува:
- изведување на активности на градење или изведување на градба,
- проектирање и изведување на активности на градење или проектирање и изведување на градба или
- реализирање, со какви било средства, на градба
која одговара на барањата утврдени од договорниот орган и која сама по себе исполнува одредена техничка и
економска функција.
(2) Владата ги пропишува видовите на активности
на градење кои се предмет на договорот за јавна набавка на работи.
(3) При подготвување на техничките спецификации
во постапка за доделување договор за јавна набавка на
работи договорниот орган е должен да ги стави сите
позиции кои се предвидени во предмерот на ревидираниот проект за изведување на работите, освен во случаите кога работите се изведуваат во фази со посебни постапки за доделување договор за јавна набавка.
(4) Изведувачот кој е носител на набавката во договор за јавна набавка на работи одговора за недостатоци
што би се покажале за време од десет години од предавањето и приемот на работите во согласност со одредбите од Законот за облигационите односи. Истото важи
и за проектантот ако недостатокот произлегува од некој недостаток во проектот, како и за лицето кое вршело надзор ако недостатокот произлегува од некој недостаток во вршењето надзор.
Член 19
(1) Ако предметот на договорот за јавна набавка на
услуги се услуги од членот 17 став (1) алинеи 1 и 2 на
овој закон, одредбите од членот 17 став (2) на овој закон се применуваат само доколку проценетата вредност на услугите од членот 17 став (1) алинеја 2 на овој
закон е поголема од проценетата вредност на услугите
од членот 17 став (1) алинеја 1 на овој закон.
(2) Договорниот орган не смее, во рамките на истиот договор, да ги комбинира услуги од членот 17 став
(1) алинеи 1 и 2 на овој закон, со цел да ги применува
одредбите од членот 17 став (2) на овој закон при доделувањето на соодветниот договор за јавна набавка.
Член 20
Доколку предметот на договорот за јавна набавка
вклучува набавка на стоки и услуги, договорот ќе се
смета за:
- договор за јавна набавка на стоки, доколку проценетата вредност на стоките е поголема од проценетата
вредност на услугите или
- договор за јавна набавка на услуги, доколку проценетата вредност на услугите е поголема од проценетата вредност на стоките.
Глава IV
Заеднички одредби за постапките за доделување на
договор за јавнa набавкa
Дел 1
Општи правила
Член 21
(1) Договорниот орган доделува договор за јавнa
набавкa со примена на отворена постапка или ограничена постапка.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член договорниот орган може да додели договор за јавна набавка со
примена на другите постапки, само во посебните случаи согласно со овој закон.
(3) Договорниот орган спроведува конкурс за избор
на идејно решение кога набавува план или проект главно во областа на просторното планирање, урбанистичкото планирање, архитектурата и градежништвото или
обработка на податоци, избран од страна на жири комисија, врз основа на конкурс.
Член 22
(1) Договорниот орган може да ја спроведува отворената и ограничената постапка и постапката со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас со
користење на електронски средства преку ЕСЈН.
(2) Начинот на користење на ЕСЈН го пропишува
министерот за финансии.
(3) За користење на ЕСЈН, договорните органи и
економските оператори плаќаат надоместоци според
тарифник кој го донесува министерот за финансии.
Средствата остварени од наплата на надоместоците се
приход на Бирото кои се користат за унапредување и
развој на системот на јавни набавки.
Член 23
(1) Владата може да определи централно тело за набавки кое ќе доделува договори за јавни набавки за одредени стоки, услуги или работи.
(2) Договорните органи можат да набавуваат стоки,
услуги или работи од или преку централното тело за
набавки, при што се смета дека спровеле постапка за
доделување на договор за јавна набавка согласно со
овој закон.
Член 24
(1) Групна набавка се врши координирано преку
еден договорен орган во име на група на договорни органи, по претходно склучен договор за извршување на
групна набавка.
(2) Договорот за извршување на групна набавка ги
дефинира сите права и обврски кои договорните органи ќе ги имаат во однос на економскиот оператор со
кој ќе биде склучен договорот за јавна набавка.
Член 25
Договорниот орган е должен да обезбеди заштита
на информациите кои економскиот оператор ги има означено како доверливи, особено кога станува збор за
деловна тајна или права од интелектуална сопственост.
Член 26
(1) Врз основа на утврдените извори за финансирање, договорниот орган донесува план за своите вкупни потреби за набавки во тековната година по видови
на стоки, услуги и работи според Општиот поимник за
јавни набавки, со кој го определува и очекуваниот почеток на постапката, проценетата вредност на договорот и видот на постапката за доделување на договорот.
Вкупните потреби ги вклучуваат и потребите што се
реализираат како групна набавка или преку централно
тело за набавки.
(2) Договорниот орган го донесува планот од ставот
(1) на овој член до крајот на јануари од тековната година.
(3) По потреба, договорниот орган во текот на годината може да го измени или дополни годишниот план
за јавни набавки согласно со планираните и обезбедените средства за јавни набавки.
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(4) Формата, содржината, како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки ги пропишува министерот за финансии.
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.
(3) Владата на Република Македонија дава одобрение по претходно мислење на Министерството за финансии, за промена на динамиката на реализација и/или
плаќање на обврските од склучените договори за јавни
набавки кои се предвидени со програма опфатена со
развојниот дел од Буџетот, а за чија промена е обезбедена претходна согласност од другата договорна
страна.
Член 26-б
Во услови на намалување на средствата со Буџетот
на Република Македонија, буџетските корисници можат да извршат промена на динамиката на реализација
и/или плаќање на обврските од склучените договори за
јавни набавки кои не се опфатени со развојниот дел од
Буџетот, по претходно обезбедена согласност од другата договорна страна, со склучување на анекс на договорот за продолжување на рокот за следната година или
повеќе. Владата на Република Македонија донесува одлука за давање согласност за склучување на анекс на
договорот по претходно мислење на Министерството
за финансии.
Дел 2
Проценување на вредноста на договорот за јавна
набавка
Член 27
(1) Договорниот орган не смее да врши делење на
договор за јавнa набавкa на повеќе посебни договори
со пониска вредност, ниту пак да користи методи за
пресметување на проценетата вредност на договорите
за добивање на пониска вредност од реалната проценета вредност на договорот, со цел да се избегне одредена постапка утврдена со овој закон.
(2) Во случај на потреба од набавка за која веќе е
спроведена постапката за доделување договор за јавна
набавка во тековната година, а која не можела да се
предвиди во моментот на нејзиното спроведување, договорниот орган ја зема предвид вкупната проценета
вредност на соодветната потреба при избор на видот на
постапка.
(3) Начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки ги пропишува министерот за
финансии.
Дел 3
Одлука за јавна набавка
Член 28
(1) За потребата од јавна набавка одлучува договорниот орган.
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(2) Со одлуката се утврдува предметот (видот) и количината на набавката, износот и изворот на средствата потребни за реализација на договорот, начинот и постапката за доделување на договорот за јавна набавка и
се назначуваат претседателот и членовите на комисијата за јавна набавка, нивниот број и нивните заменици
(во натамошниот текст: комисија), како и ангажирање
на надворешни стручни лица, доколку е потребно.
(3) Во одлуката се наведуваат и причините и образложението за користење на постапката со преговарање, односно конкурентен дијалог, ако договорниот
орган спроведува постапка со преговарање, односно
конкурентен дијалог, како и итните причини за намалување на роковите пропишани со овој закон.
(4) Доколку во текот на постапката за доделување
договор за јавна набавка, најповолната прифатлива понуда согласно со условите на постапката е со цена повисока од износот на средства утврден во одлуката за
јавна набавка, договорниот орган може да ја измени
одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на договорот, под услов понудената цена да не е
понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го
надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката согласно со овој закон.
Член 29
(1) Комисијата, во зависност од постапката за доделување на договорот за јавна набавка, ги врши следниве работи:
- спроведува технички дијалог со економските оператори,
- отворање на понудите,
- водење на записник,
- утврдување на способноста на економските оператори,
- утврдување на избрани кандидати,
- проверување на техничките понуди поднесени од
понудувачите во врска со условите и барањата од техничките спецификации или од описната документација,
- проверување на финансиските понуди поднесени
од понудувачите во врска со цената, соодветни финансиски и други услови утврдени со тендерската документација,
- утврдување на неприфатливи понуди, како и причините заради кои тие понуди се сметаат за неприфатливи,
- утврдување на прифатливи понуди,
- предлагање на најповолната понуда,
- подготвување на извештај за спроведената постапка,
- известување на учесниците во постапката за исходот од соодветната постапка и
- други работи согласно со овој закон.
(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е должна
да постапува согласно со Кодексот на однесување при
спроведување на јавните набавки.
Член 29-а
(1) Договорниот орган определува лице или организациски облик во чии рамки ќе се вршат и работи од
областа на јавните набавки.
(2) Лицето од ставот (1) на овој член е лице кое е
вработено кај договорниот орган, кое е обучено за
вршење на работите од областа на јавните набавки согласно со овој закон и кое има соодветна потврда за положен испит за лице за јавни набавки. Ако договорниот орган има определено организациски облик за вршење на работите за јавни набавки, сите лица од организацискиот облик треба да имаат потврда за положен
испит за лице за јавни набавки.
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(3) Лицето или организацискиот облик од ставот (1)
на овој член ги врши следниве работи:
- ја координира подготовката на планот за јавни набавки,
- ја изготвува одлуката за јавна набавка,
- го објавува огласот за јавна набавка,
- ја советува комисијата при спроведување на постапката за доделување договор за јавна набавка,
- задолжително учествува како член во комисијата
за јавна набавка кај постапките за доделување договор
за јавна набавка со проценета вредност над 130.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги и над
4.000.000 евра за работи,
- ги подготвува потребните акти врз основа на извештајот од спроведена постапка,
- ги ажурира податоците кои согласно со овој закон
се доставуваат во ЕСЈН,
- објавува негативна референца во ЕСЈН согласно
со условите од овој закон,
- дава насоки и упатства на договорниот орган во
врска со постапување во жалбената постапка во соработка со комисијата за јавна набавка и
- врши други работи согласно со овој закон.
(4) Лицето од ставот (1) на овој член е должен во
своето работење да постапува согласно со Кодексот на
однесување при спроведување на јавните набавки.
Член 30
(1) Надворешните стручни лица и помагаат на комисијата при проверување и евалуација на техничките,
финансиските и други работи поврзани со понудите и
немаат право да одлучуваат.
(2) Надворешните стручни лица подготвуваат извештај во врска со техничките, финансиските и другите
работи со цел да го олесни одлучувањето на комисијата при евалуација на понудите. Извештајот на надворешните стручни лица е дел од извештајот за спроведената постапка.
Член 31
При евалуацијата комисијата и надворешните
стручни лица имаат обврска да ги чуваат во тајност
содржината на понудите и секоја друга информација
поднесена од кандидатите или понудувачите.
Дел 4
Правила за изработка на тендерската
документација
Член 32
(1) Договорниот орган е должен во тендерската документација да ги наведе барањата, условите, критериумите и други неопходни информации, со цел да му
обезбеди на економскиот оператор целосни, точни и
прецизни информации во врска со начинот на спроведување на постапката за доделување на договор за јавна набавка.
(2) Тендерската документација особено содржи:
- општи информации во врска со договорниот орган, особено адреса, телефонски број, број на факс,
електронска пошта, лица за контакт, начини на комуникација итн.,
- упатства во врска со законските рокови и неопходните услови за учество во постапката за доделување
на договор,
- доколку се бара, минималните критериуми за утврдување на способност и документација што треба да
ја поднесат понудувачите или кандидатите за да го докажат исполнувањето на критериумите за утврдување
на способност,
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- технички спецификации или, во случај на применување на конкурентен дијалог или постапка на преговарање, описна документација,
- упатства во врска со изработка и поднесување на
техничката и финансиската понуда,
- етална и целосна информација во врска со критериумите за доделување на договорот што ќе се применува за избор на најповолна понуда согласно со одредбите од Главата VII Дел 3 на овој закон,
- упатства во врска со правната заштита во постапка за доделување на договор за јавна набавка и
- информации во врска со задолжителните одредби
од договорот за јавна набавка.
(3) Содржината на тендерската документација поблиску ја пропишува министерот за финансии.
Член 33
(1) Со техничките спецификации, доколку е потребно, се дефинираат следниве карактеристики: ниво
на квалитет, техничко ниво и ниво на изведба, барања
во врска со влијанието врз животната средина и безбедноста при користење, како и димензии, терминологија, симболи, методи на тестирање, пакување, означување и етикетирање и инструкции за користење на стоката, системи за обезбедување на квалитет, услови и
постапки за оцена на сообразност со релевантните
стандарди или други слични барања. Во случај на договори за јавна набавка на работи, техничките спецификации можат, исто така, да се однесуваат и на идејно
решение и оценување, проверка, инспекција и услови
за прием на работите или техниките, постапките и методите на изведување, како и другите услови од технички карактер, што договорниот орган може да ги
опише, согласно со закон и со општите или посебните
прописи во однос на доставените работи, материјали
или други елементи на тие работи.
(2) Договорниот орган ги дефинира техничките спецификации:
- со упатување, како правило, според следниов редослед: примена на македонски стандарди кои се во
согласност со европските стандарди, европските технички одобренија (европски технички атести), заедничките технички спецификации што се користат во Европската унија, меѓународните стандарди или други
технички упатувања воведени од страна на европски
органи за стандардизација. Доколку истите не се пропишани, техничките спецификации се дефинираат со
упатување кон македонските стандарди, националните
технички одобренија или националните технички спецификации кои се однесуваат на користењето на стоките, идејното решение или изведувањето на работите.
Секое упатување треба да биде проследено со зборовите „или еквивалентно“,
- во однос на условите за извршување или функционални карактеристики на предметот на договорот кои
треба да бидат опишани доволно прецизно за да им се
овозможи на понудувачите точно да го разберат предметот на договорот и договорниот орган да изврши избор на најповолна понуда,
- во однос на условите за извршување или функционални карактеристики од алинејата 2 на овој став, со
упатување на стандардите, техничките одобрувања, заедничките технички спецификации од алинејата 1 на
овој став, како можен начин на исполнување на карактеристиките или барањата за функционалност или
- со повикување на спецификациите од алинејата 1
на овој став за одредени карактеристики и со повикување на условите за извршување или функционални карактеристики од алинејата 2 на овој став за други карактеристики.
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Член 34
Членот 33 став (2) алинеја 1 на овој закон, договорниот орган не смее да ја отфрли понудата ако стоките,
услугите или работите не се во согласност со спецификациите на кои се однесува договорот, а понудувачот
докаже дека понудата ги задоволува на соодветен начин барањата на договорниот орган.
Кога договорниот орган ги дефинира техничките
спецификации со специфицирање на условите за извршување или функционални карактеристики, не смее
да ја отфрли понудата доколку понудувачот докаже дека стоките, услугите или работите обезбедуваат исполнување на условите за извршување или функционални
карактеристики, а се во согласност со:
- македонски стандард кој е во согласност со европски стандард,
- европско техничко одобрение (европски технички
атест),
- заедничка техничка спецификација што се користи во Европската унија,
- меѓународен стандард или
- други технички референтни системи воспоставени
од страна на европски тела за стандардизација.
(3) Соодветен начин за докажување на сообразноста со бараните технички спецификации може да биде
техничката книга на производителот или извештајот за
извршеното тестирање или калибрирање издаден од акредитирана лабораторија за тестирање или калибрирање, или акредитирано тело за сертификација на производи и услуги, или акредитирано инспекциско тело
кои ја гарантираат примената на општоприфатените
стандарди.
Член 35
(1) Условите за извршување или функционални карактеристики од членот33 став (2) алинеја 2 на овој закон, со кои се дефинирани техничките спецификации
можат, исто така, да вклучат и услови во врска со животната средина.
(2) Кога договорниот орган наведува услови во
врска со животната средина во условите за извршување
или функционални карактеристики, може да користи
детални спецификации или, доколку е неопходно, делови од истите како што е дефинирано во европските
или (мулти) националните „еколошки ознаки“, или во
кои било други еколошки ознаки, под следниве услови:
- тие спецификации соодветно да ги дефинираат карактеристиките на набавките или услугите што претставуваат предмет на договорот за јавнa набавкa,
- „еколошки ознаки“ согласно со Законот за животната средина,
- „еколошките ознаки“ да се добиени на начин и во
постапка согласно со Законот за животната средина и
- „еколошките ознаки“ да им се достапни на сите
заинтересирани страни.
(3) Договорниот орган може да наведе дека стоките
и услугите кои имаат „еколошка ознака“ ќе се сметаат
дека целосно одговараат на техничките спецификации
во тендерската документација. Договорниот орган нема да смета дека определена понуда не одговара на
техничките спецификации само заради тоа што стоките
или услугите не се означени со „еколошка ознака“, доколку понудувачот докаже, со кои било соодветни
средства, дека стоките или услугите одговараат на бараните технички спецификации. Договорниот орган е
должен да ги прифати сертификатите од признати тела
востановени во која било земја членка на Европската
унија.
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(4) Соодветен начин за докажување на сообразноста со бараните технички спецификации може да биде
техничката книга на производителот или извештајот за
извршеното тестирање или калибрирање издаден од акредитирана лабораторија за тестирање или калибрирање, или акредитирано тело за сертификација на производи и услуги, или акредитирано инспекциско тело
кои ја гарантираат примената на општоприфатените
стандарди.
Член 36
(1) Договорниот орган не смее да дефинира технички спецификации кои упатуваат на конкретно производство, изведба, определен процес или трговски
марки, патенти, видови или специфично потекло на
стоки со цел фаворизирање или елиминирање на определени економски оператори или определени стоки.
(2) По исклучок на ставот (1) од овој член таквото
упатување е дозволено само во исклучителен случај
кога не е можно да се даде доволно прецизен опис на
предметот на договорот за сите заинтересирани страни
согласно со одредбите од членовите 33 и 34 на овој закон и треба да е придружено со зборовите „или еквивалентно“.
(3) Кај набавката на лекови, договорниот орган задолжително ги дефинира техничките спецификации со
користење на генеричките имиња на лековите.
Член 36-а
(1) Договорниот орган задолжително бара согласност од Советот пред да го објави огласот за јавна набавка на стоки и доставува соодветно образложение за
потребата од набавка за која нема најмалку:
- три производители на пазарот во Република Македонија и три производители на пазарите во странство
што можат да ги исполнат барањата од техничките спецификации за поединечен дел кај постапките со барање
за прибирање на понуди со проценета вредност до
5.000 евра во денарска противвредност без вклучен
ДДВ;
- четири производители на пазарот во Република
Македонија и четири производители на пазарите во
странство што можат да ги исполнат барањата од техничките спецификации за поединечен дел кај постапките со барање за прибирање на понуди со проценета
вредност над 5.000 евра во денарска противвредност
без вклучен ДДВ или
- пет производители на пазарот во Република Македонија и пет производители на пазарите во странство
што можат да ги исполнат барањата од техничките спецификации за поединечен дел кај отворената и ограничената постапка.
(2) Договорниот орган задолжително бара согласност од Советот пред да го објави огласот за јавна набавка доколку предвиди критериуми за утврдување на
способност, освен лична состојба и способност за
вршење професионална дејност, кои може да ги исполнат:
- три или помалку од три економски оператори на
пазарот во Република Македонија кај постапките со барање за прибирање понуди со проценета вредност до
5.000 евра во денарска противвредност без вклучен
ДДВ,
- четири или помалку од четири економски оператори на пазарот во Република Македонија кај постапките со барање за прибирање понуди со проценета
вредност над 5.000 евра во денарска противвредност
без вклучен ДДВ или
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- пет или помалку од пет економски оператори на
пазарот во Република Македонија кај отворената постапката, ограничената постапка, постапката со преговарање со претходно објавување оглас и кај конкурентниот дијалог.
(3) По донесување на одлуката за јавна набавка а
пред објавување на огласот, лицата што ги дефинираат
техничките спецификации и критериумите за утврдување на способност се должни да изготват соодветно образложение за оправданоста за нивно користење по
претходна анализа на пазарот и да дадат извештај до
одговорното лице со предлог во смисла за потребата од
обезбедување на согласност од Советот.
(4) Договорниот орган ја спроведува анализата од
ставот (3) на овој член на тој начин што задолжително
се обраќа со официјален допис или по електронски пат
(електронска пошта) до производителите или економските оператори во Република Македонија и во странство што потенцијално можат да ги исполнат барањата
од техничките спецификации или критериумите за утврдување на способност за поединечен дел кај постапката, во зависност од правниот основ за барање согласност од овој член.
(5) Доколку анализата на пазарот се однесува и за
барањата од техничките спецификации и за критериумите за утврдување на способност, договорниот орган
ја спроведува на тој начин што во посебен допис се обраќа за произнесување во однос на барањата од техничките спецификации и во друг посебен допис за критериумите за утврдување на способност.
(6) Во обраќањето до производителите или економските оператори од ставот (5) на овој член, договорниот орган треба да побара одговор од нивна страна дали
ги исполнуваат или не ги исполнуваат барањата од техничките спецификации или критериумите за утврдување на способност.
(7) Одговорите од производителите или економските оператори се чуваат најмалку пет години од денот
на извршувањето на соодветниот договор за јавна набавка и се дел од досието на постапката.
(8) Врз основа на прифатениот извештај од одговорното лице кој содржи предлог за потреба од обезбедување на согласност се доставува барање за согласност до Советот.
(9) Договорниот орган е должен во писмена форма
на официјалната адреса за контакт да ги извести економските оператори дека биле вклучени во анализа на
пазарот за предметот на набавка за кој се однесува извештајот и да ги покани да учествуваат во предметната
постапка.
(10) Одредбите од ставот (2) на овој член соодветно
се применуваат и кај постапките за доделување договори за воспоставување на јавно приватно партнерство.
Член 36-б
(1) По исклучок на членот 36-а став (1) на овој закон, договорниот орган задолжително бара согласност
од Советот пред да го објави огласот за јавна набавка
кој ќе заврши со доделување рамковна спогодба и доставува соодветно образложение за потребата од набавка за која нема најмалку седум производители, даватели на услуги или изведувачи на работи на пазарот во
Република Македонија и седум производители, даватели на услуги или изведувачи на работи на пазарите во
странство што можат да ги исполнат барањата од техничките спецификации за поединечен дел.
(2) По исклучок на членот 36-а став (2) на овој закон, договорниот орган задолжително бара согласност
од Советот пред да го објави огласот за јавна набавка
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кој ќе заврши со доделување рамковна спогодба доколку предвиди критериуми за утврдување способност, освен лична состојба и способност за вршење професионална дејност, кои може да ги исполнат најмалку седум
економски оператори на пазарот во Република Македонија.
Член 37
(1) Договорниот орган ја прави достапна тендерската документација на секој заинтересиран економски
оператор со користење електронски средства заради
директен и целосен пристап преку ЕСЈН истовремено
со објавување на огласот за јавна набавка. Обрасците
од тендерската документација се прикачуваат во формат кој може директно да го користат економските
оператори.
(2) По исклучок на ставот (1) на овој член, договорниот орган ја прави достапна тендерската документација во хартиена форма или на магнетен медиум само
во случај:
- ЕСЈН да не го поддржува видот на форматот во
кој е изработена тендерската документација или нејзин
дел, за што пополнува образложение во ЕСЈН или
- при објавување оглас за доделување договор за
јавно приватно партнерство.
(3) За добивање на тендерската документација не се
наплаќа надоместок.
Член 38
(1) Договорниот орган може, во рокот од ставот (3)
на овој член, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување од економските оператори, да ја измени или дополни тендерската документација, а тоа задолжително го прави по решение на
Државната комисија за жалби по јавни набавки.
(2) Договорниот орган соодветно на измените и дополнувањата на тендерската документација задолжително го продолжува крајниот рок за поднесување на
понудите или пријавите за учество за најмалку шест
дена.
(3) Измените и дополнувањата на тендерската документација, најдоцна шест дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите или пријавите за
учество односно три дена кај постапката со барање за
прибирање на понуди, договорниот орган без надоместок ги испраќа до економските оператори кои ја подигнале тендерската документација или, ако истата е
објавена со користење на електронски средства заради
директен и целосен пристап, ги објавува на ист начин
како што ја објавил тендерската документација.
(4) По исклучок на ставот (1) на овој член, договорниот орган не смее да ги измени или дополни оние елементи од тендерската документација за кои Советот издал согласност.
Член 39
(1) Договорниот орган е должен да одговори на сите дополнителни прашања кои економските оператори
можат да ги постават во врска со тендерската документација, под услов прашањата да бидат поднесени најмалку шест дена пред крајниот рок за поднесување на
понуди или пријави за учество, односно три дена кај
постапката со барање за прибирање на понуди.
(2) Договорниот орган во најкус можен рок, во
писмена форма, одговара на прашањата, а одговорот
без надоместок, го доставува до сите економски оператори кои подигнале тендерска документација, при што
не смее да го наведе името на економскиот оператор
кој побарал појаснување или, ако тендерската документација е објавена со користење на електронски сред-
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ства заради директен и целосен пристап, одговорот го
објавува на ист начин како што ја објавил тендерската
документација.
Дел 5
Учество во постапката за доделување на договор
за јавна набавка
Член 40
(1) Секој економски оператор и/или производител
има право да учествува, самостојно или како член на
група на економски оператори, во постапка за доделување на договор за јавна набавка.
(2) По исклучок на ставот (1) на овој член право на
учество во постапка за доделување договор за јавна набавка нема економски оператор кој има една или повеќе негативни референци во период од една година од
денот на објавување на последната негативна референца согласно условите од членовите 47 и 48 од овој
закон.
(3) Доставените податоци за негативни референци
се јавно достапни на ЕСЈН.
Член 41
(1) Економските оператори можат да се здружат и
да формираат група на економски оператори со цел заедно да поднесат пријава за учество или групна понуда
без да се поврзат во законска правна форма.
(2) Составен дел на групна понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата
економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна
набавка, а кој особено ги содржи следниве податоци:
- членот на групата кој ќе биде носител на групата,
односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува
групата пред договорниот орган,
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка,
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе ја обезбеди гаранцијата на понудата
во форма на банкарска гаранција или депонирани средства, доколку е предвидено во тендерската документација,
- членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и
сметка на која ќе се вршат плаќањата,
- краток опис на обврските на секој од членовите на
групата економски оператори за извршување на договорот и
- други податоци кои договорниот орган ќе ги утврди во тендерската документација.
(3) Членовите на групата економски оператори одговараат неограничено и солидарно пред договорниот
орган за обврските преземени со понудата.
(4) Член во групата економски оператори не може
да се повлече од групата економски оператори до склучување на договорот за јавна набавка доколку:
- е носител на групата економски оператори,
- ја обезбедува гаранцијата на понудата во форма на
банкарска гаранција или депонирани средства,
- групата економски оператори не може да го докаже исполнувањето на критериумите за утврдување способност што се барале во постапката без тој член или
- другите членови од групата солидарно не ги преземаат обврските на членот од групата кој сака да се
повлече од групата економски оператори.
(5) Повлекувањето на член од групата економски
оператори спротивно на ставот (4) на овој член се смета за повлекување на групната понуда.
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Член 42
Договорниот орган може од групата на економски
оператори, по извршениот избор на најповолна понуда,
да побара тие да се здружат во соодветна правна форма
заради извршување на договорот.
Член 43
(1) Лицата кои учествуваат во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или
членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.
(2) Кај отворената и ограничената постапка за доделување договор за јавна набавка на стоки и услуги со
проценета вредност над 130.000 евра во денарска противвредност договорниот орган е должен, по донесување на одлуката за јавна набавка, а пред објавување на
огласот за јавна набавка, да спроведе технички дијалог
со економските оператори, и тоа:
- да ја направи достапна на јавноста преку ЕСЈН
тендерската документација што планира да ја користи
во постапката, најмалку пет работни дена од денот на
нејзиното објавување,
- да овозможи секој заинтересиран економски оператор да даде свои предлози и коментари на објавената
тендерска документација во периодот од алинејата 1 на
овој став, со користење електронски средства или со
организирање заеднички состанок во однапред утврдено време и датум и
- по завршување на периодот од алинејата 1 на овој
став да ги разгледа добиените предлози и коментари и,
доколку се прифатливи, соодветно да ги имплементира
во тендерската документација.
(3) Комисијата за јавна набавка составува записник
од спроведениот технички дијалог, кој задолжително
содржи опис на предлозите и коментарите на деловната заедница, како и образложение за неприфаќање на
оние предлози и коментари кои не ги имплементирала
во тендерската документација. Записникот е дел од досието на постапката.
(4) Договорниот орган го доставува записникот од
спроведениот технички дијалог до сите економски оператори кои дале предлози и коментари на објавената
тендерска документација.
(5) Договорниот орган може да спроведе технички
дијалог и кај постапките за доделување договори за
јавни набавки со проценета вредност под износот од
ставот (2) на овој член.
(6) Учеството во техничкиот дијалог не се смета за
учество во изработка на тендерската документација во
смисла на ставот (1) на овој член.
Член 44
Лицата кои учествуваат и помагаат во евалуацијата
на пријавите за учество или понудите, како и одговорното лице кај договорниот орган, не можат да бидат
кандидати, понудувачи, подизведувачи или членови во
група на понудувачи во соодветната постапка. Во таков случај, пријавата за учество или понудата на кандидатот или понудувачот се исклучува од постапката
за доделување на договор за јавна набавка.
Член 45
(1) Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе
подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци
за делот од договорот кој има намера да го отстапи на
подизведувачи, како и податоци за сите предложени
подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен
број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.
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(2) Договорниот орган не смее од понудувачот да
бара дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на
подизведувачи или да ангажира одредени производители, освен ако со посебен закон или со меѓународен
договор поинаку не е уредено.
(3) Носителот на набавката може, во текот на реализација на договорот за јавна набавка, да ги менува
подизведувачите за оној дел од договорот за јавна набавка што го отстапил на подизведувачи, само по претходно одобрение од договорниот орган.
Член 46
(1) Кандидатот, односно понудувачот, во рамките
на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една пријава за учество, односно понуда.
(2) Сите пријави за учество, односно понуди ќе бидат отфрлени ако кандидатот, односно понудувачот:
- учествува во повеќе од една самостојна и/или како
член во групна пријава за учество, односно понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна
и/или како член во групна пријава за учество, односно
понуда.
(3) Економскиот оператор може да учествува како
подизведувач во повеќе од една пријава за учество, односно понуда.
Дел 6
Гаранции
Член 47
(1) Договорниот орган може да бара гаранција на
понудата во вид на банкарска гаранција или депонирани средства, а во спротивно задолжително бара изјава
за сериозност на понудата и тоа задолжително го наведува во тендерската документација.
(2) Во случаите на банкарска гаранција или депонирани средства, договорниот орган ја изразува бараната
вредност на гаранцијата на понудата како процент од
вредноста на понудата, при што не смее да бара висина
на гаранција поголема од 3% од вредноста на понудата
без вклучен ДДВ.
(3) Во случаите на изјава за сериозност на понудата, понудувачот изјавува дека нема да ги преземе дејствијата од ставот (5) на овој член. Доколку понудувачот ја прекрши дадената изјава, договорниот орган го
исклучува од натамошната постапка и постапува согласно со ставот (6) на овој член.
(4) Гаранцијата на понудата се доставува заедно со
понудата во оригинална форма и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на
понудите.
(5) Договорниот орган ја наплаќа гаранцијата на понудата, ги задржува депонираните средства, односно ја
активира изјавата за сериозност на понудата ако понудувачот:
- ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност,
- не ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата,
- не го потпише договорот за јавна набавка согласно со условите од тендерската документација и доставената понуда или
- не ја обезбеди гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, ако договорниот орган ја предвидел
во тендерската документација.
(6) Доколку дојде до наплата на гаранцијата на понудата, задржување на депонираните средства или
прекршување на изјавата за сериозност на понудата,
договорниот орган во ЕСЈН објавува негативна рефе-

ренца што резултира со исклучување на предметниот
понудувач од сите идни постапки за доделување договори за јавни набавки во период од една година од денот на објавувањето во случај на прва негативна референца, за што го известува понудувачот. Периодот на
исклучување од овој став се зголемува за дополнителна
една година при секоја наредна негативна референца,
но не повеќе од пет години.
(7) Забраната за учество во постапките за доделување договори за јавни набавки согласно со условите од
ставот (6) на овој член се однесува и на групата економски оператори во која членува економски оператор
кој има негативна референца, како и на економскиот
оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца.
(8) Комисијата за јавна набавка е должна во писмена форма да го извести лицето од членот 29-а на овој
закон или раководното лице на организацискиот облик
во чии рамки се вршат работи од областа на јавните набавки за исполнетоста на условите за издавање негативна референца од ставот (5) алинеи 1 и 2 на овој член
до денот на поднесување на извештајот за спроведена
постапка до одговорното лице.
(9) Доколку организацискиот облик нема раководно
лице, комисијата за јавна набавка е должна известувањето од ставот (8) на овој член во писмена форма да го
достави до одговорното лице на договорниот орган.
(10) За објавување негативна референца согласно со
условите од ставот (5) на овој член, договорниот орган
одлучува со одлуката за избор или за поништување на
постапката, а економскиот оператор има право на жалба во постапка на правна заштита согласно со овој закон.
(11) Негативната референца од ставот (6) на овој
член договорниот орган задолжително ја објавува во
рок од три работни дена од денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.
(12) Гаранцијата на понудата треба да е со важност
не помалку од 14 дена по денот на истекот на важноста
на понудата.
(13) Во исклучителни случаи, договорниот орган
може да побара од понудувачите продолжување на периодот на важност на гаранцијата на понудата.
(14) Гаранцијата на понудата им се враќа на понудувачите кои не се избрани за најповолни во рамките
на периодот на нејзината важност.
(15) Гаранцијата на понудата на понудувачот чија
понуда е избрана за најповолна му се враќа откако ќе
го потпише договорот за јавна набавка и ќе достави гаранција за квалитетно извршување, доколку истата се
бара.
Член 48
(1) Договорниот орган може да бара од понудувачот чија понуда е избрана за најповолна да обезбеди гаранција за квалитетно извршување на договорот во вид
на банкарска гаранција и тоа задолжително го наведува
во тендерската документација.
(2) Висината на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот може да биде од 5% до 15% од вредноста на договорот за јавна набавка.
(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, гаранција за квалитетно извршување на договорот не се бара
кај конкурсот за избор на идејно решение, договорите
за јавни набавки на консултантски услуги и при доделување рамковна спогодба.
(4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот може да се бара кај поединечните договори што се
доделуваат врз основа на рамковна спогодба.
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(5) Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да е со важност до целосно реализирање на
договорот за јавна набавка.
(6) Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот му се враќа на носителот на набавката во рок од
14 дена од денот на целосното реализирање на договорот за јавна набавка.
(7) Во случај кога е продолжен рокот за реализација
на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи
важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот.
(8) Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган
до ЕСЈН доставува негативна референца што резултира
со исклучување на предметниот носител на набавка од
сите идни постапки за доделување договори за јавни
набавки во период од една година од денот на објавувањето во случај на прва негативна референца, за што
го известува понудувачот. Периодот на исклучување
од овој став се зголемува за дополнителна една година
при секоја наредна негативна референца, но не повеќе
од пет години.
(9) Во случаите од ставот (8) на овој член за наплата на банкарската гаранција за квалитетно извршување
на договорот и за објавување негативна референца на
ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор
пред надлежен суд.
(10) Забраната за учество во постапките за доделување договори за јавни набавки согласно условите од
ставот (8) на овој член се однесува и на групата економски оператори во која членува економски оператор
кој има негативна референца, како и на економскиот
оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца.
(11) Негативната референца од ставот (8) на овој
член договорниот орган ја објавува во рок од три работни дена од денот на наплата на гаранцијата.
Член 49
(1) Договорниот орган, согласно со обврските од
договорот за јавна набавка, може да предвиди авансно
плаќање.
(2) За договорните органи од членот 4 став (1) точки а) и б) на овој закон, авансот не може да биде поголем од 20% од вредноста на договорот.
(3) Договорниот орган пред исплата на авансот од
ставот (2) на овој член задолжително обезбедува банкарска гаранција од носителот на набавката во висина
на договорениот аванс.
Член 50 е избришан
Дел 7
Начин на објавување
Оддел 1
Објавување на огласите и известувањата
Член 51
(1) Договорниот орган обезбедува транспарентност
при доделувањето на договорите за јавни набавки,
спроведувањето на конкурсите за избор на идејно решение и при склучувањето на рамковни спогодби, со
објавување на претходно индикативно известување, оглас за доделување на договор за јавна набавка, известување за склучен договор и/или известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со овој закон.

(2) 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.
(3) Владата го донесува Општиот поимник за јавни
набавки.
Формата и содржината на огласите и известувањата
од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за
финансии.
Оддел 2
Претходно индикативно известување
Член 52
(1) Договорниот орган може да објави претходно
индикативно известување, доколку ги применува одредбите од членот 65 став (2) или 75 став (2) на овој закон.
(2) Објавувањето на претходно индикативно известување не го обврзува договорниот орган да ја спроведе постапката.
(3) Претходното индикативно известување се објавува на ЕСЈН.
Оддел 3
Оглас за доделување на договор за јавна набавка
Член 53
(1) Договорниот орган објавува оглас за доделување на договор за јавна набавка кога:
- спроведува отворена постапка, ограничена постапка, конкурентен дијалог или постапка со преговарање
со претходно објавување на оглас или
- спроведува конкурс за избор на идејно решение.
(2) Во огласот за доделување на договор за јавна
набавка задолжително се објавува и проценетата вредност без вклучен ДДВ.
Член 54
(1) Огласот за доделување на договор за јавна набавка за отворена постапка, ограничена постапка, конкурентен дијалог, постапка со преговарање со претходно објавување на оглас и конкурс за избор на идејно
решение се доставува за објавување на ЕСЈН и во
„Службен весник на Република Македонија“.
(2) Ако проценетата вредност на договорот за јавна
набавка без вклучен ДДВ е над 50.000 евра за стоки и
услуги, односно над 200.000 евра за работи, огласот за
доделување договор за јавна набавка задолжително се
објавува во Службено гласило на Европската унија.
Договорниот орган може да го објави огласот од овој
став и во соодветна деловна публикација или технички
или професионален весник кој е достапен на пошироката меѓународна стручна и друга јавност.
(3) Преводот на огласот од ставот (2) на овој член
на англиски јазик со изјава го потврдува преведувач
кој поседува меѓународно признат сертификат за познавање на англиски јазик со најмалку Ц1 ниво или еквивалентно.
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(4) Постапката за доделување договор за јавна набавка започнува со објавувањето на огласот, односно
со испраќањето на поканата за доставување понуда кај
постапката со преговарање без објавување на оглас.
(5) „Службен весник на Република Македонија“ и
Бирото се должни да го објават огласот за доделување
на договор во рок од пет работни дена од денот на приемот на огласот.
Оддел 4
Известување за склучен договор
Член 55
Договорниот орган задолжително објавува известување за склучен договор на ЕСЈН во рок од 30 дена по:
- спроведувањето на отворената постапка, ограничената постапка, конкурентниот дијалог или постапката со преговарање со и без претходно објавување на
оглас, со доделување на договор за јавна набавка или
склучување на рамковна спогодба,
- спроведувањето на конкурс за избор на идејно решение со прогласување на најдобро рангиран учесник и
- набавка на услуги од членот 17 став (1) алинеја 2
на овој закон, доколку проценетата вредност, без вклучен ДДВ, е над 20.000 евра во денарска противвредност.
Дел 8
Начин на комуникација
Член 56
(1) Секое барање, информација, известување и други документи предвидени со овој закон се испраќаат во
писмена форма.
(2) Секој документ се евидентира во моментот на
испраќaње, односно во моментот на примање.
Член 57
(1) Документите се испраќаат на некој од следниве
начини:
- по пошта,
- по факс или
- со електронски средства.
Договорниот орган во тендерската документација
го утврдува начинот на комуникација кој ќе го користи
при спроведување на постапката.
(3) Документот кој бил испратен по факс, доставувачот е должен да го достави по пошта или со користење на електронско средство во рок од два дена од денот на испраќање на документот по факс.
Член 58
(1) Средствата што се применуваат за електронска
комуникација, како и нивните технички карактеристики, не смеат да бидат дискриминирачки и мораат да
бидат достапни до секој економски оператор и да бидат компатибилни со информатичките и комуникациските технологии што се во општа употреба.
(2) Ако документите се доставуваат со користење
на електронски средства, се применуваат прописите со
кои се уредува електронскиот потпис.
Член 59
(1) Економскиот оператор ја доставува својата понуда или пријава за учество по пошта или лично на адресата посочена од договорниот орган, или, ако е предвидена таква можност, со користење на електронски
средства.

(2) Ако договорниот орган утврдил дека понудите
или пријавите за учество се испраќаат по пошта или
лично, истите се доставуваат во затворен коверт на кој
во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“, повикување на бројот на огласот, назив на договорниот орган и адреса.
(3) Понудата или пријавата за учество се доставува
во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан (секоја страница) од страна на одговорното лице
на понудувачот или од него овластено лице. Со тендерската документација договорниот орган може да предвиди доставување и на одреден број на копии на понудата.
Член 60
(1) Договорниот орган може да бара пријавите за
учество или понудите да бидат доставени со користење
на електронски средства само кога:
- информациите во врска со електронски пренос на
податоците, вклучувајќи ја и енкрипцијата, се достапни
на секој заинтересиран економски оператор и
- електронските средства за прием на податоците
соодветно обезбедуваат интегритет и доверливост на
добиените документи.
(2) Економските оператори можат во хартиена форма да поднесат сертификати, изјави и друга документација за утврдување на способност пред крајниот рок за
поднесување на пријавите за учество или понудите, доколку истите не се достапни во електронска форма.
Член 61
Со електронските средства се обезбедуваат интегритетот и доверливоста на добиените документи, доколку преку нивните технички карактеристики или
преку одредена применета постапка се исполнуваат
следниве услови:
- прецизно да може да се утврди времето на поднесување на пријавите за учество или понудите,
- никој да нема пристап до поднесените податоци
пред истекот на крајниот рок за поднесување,
- лесно да може да се открие прекршувањето на
забраната за пристап до поднесените податоци од ставот (1) алинеја 2 на овој член,
- пристапот до поднесените податоци во сите фази
на процесот да е возможен единствено по моментот на
отворање на податоците согласно со овој закон и
- по датумот на отворање на поднесените податоци,
пристап до нив да имаат само овластени лица.
Дел 9
Спречување на судир на интереси
Член 62
(1) За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на договори за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.
(2) Во постапката за доделување договор за јавна
набавка, претседателот, заменикот на претседателот,
членовите и замениците на членовите на комисијата за
јавна набавка, како и одговорното лице потпишуваат
изјава за непостоење судир на интереси која претставува дел од досието од спроведена постапка.
(3) Во случај на судир на интереси кај претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици
во комисијата за јавна набавка, истите се повлекуваат
од работа на комисијата и се заменуваат со други лица.
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(4) Во случај на судир на интереси кај одговорното
лице, истото со посебно решение овластува друго лице
од редот на функционерите или вработените кај договорниот орган да ги донесе соодветните одлуки и да го
потпише договорот.

(5) Намалувањето на роковите согласно со ставот
(4) на овој член е дозволено само во случај кога во огласот за доделување на договорот за јавна набавка е наведена интернет адресата на која е достапна тендерската документација.

Член 63
Носителот на набавката не смее, при извршување
на договорот за јавна набавка, да ангажира лица кои
биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во
постапка за доделување на договор за јавна набавка, во
времетраење на договорот. Во тој случај договорот се
смета за ништовен.

Член 66
Ако проценетата вредност на договорот за јавнa набавкa е под износот од членот 65 став (1) на овој закон,
рокот за поднесување на понудите не смее да биде покус од 20 дена од денот на објавувањето во ЕСЈН.

Глава V
Видови на постапки за доделување на договори за
јавни набавки
Дел 1
Отворена постапка
Член 64
(1) Отворената постапка се спроведува во една
фаза.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, договорниот орган може да спроведе електронска аукција како
дополнителна фаза, при што тоа го објавува во огласот
за доделување на договор за јавна набавка и во тендерската документација.
Член 65
(1) Крајниот рок за поднесување на понудите не
смее да биде покус од 45 дена од денот на објавувањето во ЕСЈН, ако проценетата вредност на договорот за
јавна набавка, 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.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, договорниот орган може да го намали крајниот рок за поднесување на понудите најмногу до 36 дена доколку има објавено претходно индикативно известување.
(3) Во случај на претходно индикативно известување, намалувањето на рокот согласно со ставот (2) на
овој член е дозволено ако ова известување ги содржи
сите информации предвидени во огласот за доделување
на договор за јавна набавка до степен до кој тие се достапни во времето на објавување на претходното индикативно известување и кога истото е испратено за објавување најмалку 52 дена, а најмногу 12 месеца пред денот на испраќањето на огласот за доделување на договорот за јавна набавка.
(4) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член,
ако договорниот орган ја објави целокупната тендерска
документација со користење на електронски средства,
со директен пристап без ограничување за сите економски оператори, роковите кои произлегуваат од ставовите (1) и (2) на овој член, можат да се намалат за пет
дена. Тендерската документација се објавува истовремено со испраќањето на огласот за доделување на договорот за јавна набавка.

Член 67
Секој заинтересиран економски оператор има право
да бара и да добие тендерска документација.
Дел 2
Ограничена постапка
Член 68
(1) Ограничената постапка се спроведува во две
фази:
- прва фаза (фаза на претквалификација), во која договорниот орган врши избор на кандидати врз основа
на критериумите за утврдување на способност и
- втора фаза, во која договорниот орган врши евалуација на понудите кои се поднесени од избраните кандидати, врз основа на критериумите за доделување на
договорот.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, договорниот орган може да спроведе електронска аукција како
дополнителна фаза, при што тоа го објавува во огласот
за доделување на договор за јавна набавка и во тендерската документација.
Член 69
(1) Крајниот рок за поднесување на пријавите за
учество не смее да биде покус од 30 дена од денот на
објавувањето во ЕСЈН, ако проценетата вредност на
договорот за јавна набавка, 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.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, поради
итни причини кои бараат извршување на договорот во
рокови пократки од утврдените во ставот (1) на овој
член, договорниот орган може да ја забрза постапката
со намалување на крајниот рок најмногу за 15 дена.
Член 70
Ако проценетата вредност на договорот за јавнa набавкa е под износот од членот 69 став (1) на овој закон,
крајниот рок за поднесување на пријавите за учество не
смее да биде покус од 15 дена од денот на објавувањето во ЕСЈН.
Член 71
(1) Секој заинтересиран економски оператор може
да поднесе пријава за учество во првата фаза од ограничената постапка.
(2) Договорниот орган ги наведува во огласот за доделување на договор за јавна набавка и критериумите
за утврдување на способност и правилата што ќе се
применуваат, минималниот број на кандидати што има
намера да ги избере и, доколку е потребно, максималниот број на кандидати.
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(3) Минималниот број на кандидати наведен во огласот за доделување на договорот за јавна набавка не
смее да биде помал од пет.
Член 72
(1) По завршување на првата фаза на ограничената
постапка, бројот на избраните кандидати мора да биде
најмалку минималниот број кандидати наведени во огласот за доделување на договорот за јавна набавка.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако бројот на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за
утврдување на способност е помал од минималниот
број наведен во огласот за доделување на договорот за
јавна набавка, договорниот орган:
- ја поништува ограничената постапка или
- ја спроведува ограничената постапка само со оние
кандидати кои ги исполниле критериумите за утврдување на способност, доколку нивниот број е доволен за
да обезбеди вистинска конкуренција.
Член 73
(1) По завршување на првата фаза комисијата изготвува извештај за оценување на способноста на кандидатите и листа на квалификувани кандидати.
(2) Врз основа на извештајот на комисијата договорниот орган донесува одлука за избраните кандидати
до кои ќе достави писмена покана за поднесување на
понуди.
(3) Договорниот орган е должен да ја испрати поканата за поднесување на понуди во втората фаза од ограничената постапка до сите избрани кандидати истовремено.
(4) Договорниот орган не смее во втората фаза од
ограничената постапка да покани економски оператор
кој не поднел пријава за учество во првата фаза или не
ги исполнил критериумите за утврдување на способност.
Член 74
(1) Поканата за поднесување на понуда во втората
фаза особено содржи:
- повикување на бројот на огласот,
- краен рок за поднесување на понудите,
- адреса на која се поднесуваат понудите,
- датум и место на отворање на понудите и
- доколку е потребно, дополнителни документи кои
економските оператори мораат да ги поднесат со цел
да ги потврдат изјавите или да ги дополнат документите поднесени во првата фаза со кои ја докажуваат својата способност.
(2) Договорниот орган ја испраќа поканата за поднесување на понуди во втората фаза од ограничената
постапка заедно со тендерската документација.
(3) Доколку тендерската документација е достапна
преку користење на електронски средства, во поканата
за поднесување на понуди во втората фаза се наведува
и начинот за пристап до документацијата.
Член 75
(1) Ако проценетата вредност на договорот за јавна
набавка е над износот од членот69 став (1) на овој закон, крајниот рок за поднесување на понудите во втората фаза од ограничената постапка не смее да е покус
од 40 дена.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, договорниот орган може да го намали крајниот рок за поднесување на понудите најмногу до 36 дена доколку има објавено претходно индикативно известување.
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(3) Во случај на претходно индикативно известување, намалувањето на крајниот рок согласно со ставот
(2) на овој член е дозволено ако известувањето ги содржи сите информации предвидени во огласот за доделување на договор за јавна набавка до степен до кој тие
се достапни во времето на објавување на претходното
индикативно известување и кога истото е испратено за
објавување најмалку 52 дена, а најмногу 12 месеца
пред денот на испраќањето на огласот за доделување
на договорот за јавна набавка.
(4) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член,
ако договорниот орган ја објави целокупната тендерска
документација со користење на електронски средства,
со директен пристап без ограничување за сите избрани
кандидати, роковите кои произлегуваат од ставовите
(1) и (2) на овој член, можaт да се намалат за пет дена.
Тендерската документација се објавува истовремено со
испраќањето на поканата за поднесување на понуди.
(5) Намалувањето на роковите согласно со ставот
(4) на овој член е дозволено само во случај кога во поканата за поднесување на понудите е наведена интернет адресата на која е достапна тендерската документација.
Член 76
(1) Ако проценетата вредност на договорот за јавнa
набавкa е под износот од членот 69 став (1) на овој закон, крајниот рок за поднесување на понудите во втората фаза од ограничената постапка не смее да биде покус од 22 дена од денот на испраќањето на поканата за
поднесување на понуди.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако договорниот орган ја објави целокупната тендерска документација со користење на електронски средства, со
директен пристап без ограничување за сите избрани
кандидати, крајниот рок кој произлегува од ставот (1)
на овој член, може да се намали за пет дена. Тендерската документација се објавува истовремено со испраќањето на поканата за поднесување на понуди.
(3) Намалувањето на рокот согласно со ставот (2)
на овој член е дозволено само во случај кога во поканата за поднесување на понудите е наведена интернет адресата на која е достапна тендерската документација.
Дел 3
Конкурентен дијалог
Член 77
Договорниот орган може да спроведе постапка на
конкурентен дијалог за доделување на договор за јавна
набавка доколку:
- предметниот договор за јавна набавка е особено
сложен и
- спроведувањето на отворена или ограничена постапка нема да овозможи доделување на договорот за
јавна набавка.
Член 78
Особено сложен договор за јавна набавка, во смисла на членот 77 став (1) алинеја 1 од овој закон, се смета договорот каде договорниот орган објективно не е
во можност да:
- ги дефинира техничките спецификации и техничките средства кои можат да ги задоволат неговите потреби или
- ја утврди правната или финансиската рамка за извршување на договорот.
Член 79
Конкурентниот дијалог се спроведува во три фази:
- фаза на претквалификација на кандидати,
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- фаза на дијалог со избраните кандидати по спроведената фаза на претквалификација, за да се идентификува решение што одговара на потребите на договорниот орган и врз основа на кое кандидатите ги поднесуваат своите понуди и
- фаза на поднесување на понудите.
Член 80
Крајниот рок за поднесување на пријавите за учество не смее да биде покус од 30 дена од денот на објавувањето во ЕСЈН, ако проценетата вредност на договорот за јавна набавка, 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.
Член 81
Ако проценетата вредност на договорот за јавнa набавкa е под износот од членот 80 на овој закон, рокот
за поднесување на пријавите за учество не смее да биде
покус од 15 дена од денот на објавувањето во ЕСЈН.
Член 82
(1) Секој заинтересиран економски оператор може
да поднесе пријава за учество во конкурентниот дијалог.
(2) При изборот на кандидатите, договорниот орган
е должен да ја утврди нивната способност врз основа
на објективни и недискриминаторски критериуми.
(3) Договорниот орган ги наведува во огласот за доделување на договор за јавна набавка и критериумите
за утврдување на способност и правилата што ќе се
применуваат, минималниот број на кандидати што има
намера да ги избере и, доколку е потребно, максималниот број на кандидати.
(4) Минималниот број на кандидати наведен во огласот за доделување на договорот за јавна набавка не
смее да биде помал од три.
Член 83
(1) По завршување на фазата на претквалификација,
бројот на избраните кандидати мора да биде најмалку
минималниот број на кандидати наведени во огласот за
доделување на договорот за јавна набавка.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако бројот на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за
утврдување на способност е помал од минималниот
број наведен во огласот за доделување на договорот за
јавна набавка, договорниот орган:
- го поништува конкурентниот дијалог или
- го спроведува конкурентниот дијалог само со
оние кандидати кои ги исполниле критериумите за утврдување на способност, доколку нивниот број е доволен за да обезбеди вистинска конкуренција.
Член 84
(1) По завршување на првата фаза, комисијата изготвува извештај за оценување на способноста на кандидатите и листа на квалификувани кандидати.
(2) Врз основа на извештајот на комисијата, договорниот орган донесува одлука за избраните кандидати
до кои ќе достави писмена покана за учество во фазата
на дијалог.
(3) Договорниот орган е должен да ја испрати поканата за учество во фазата на дијалог до сите избрани
кандидати истовремено.
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(4) Договорниот орган не смее во фазата на дијалог
да покани економски оператор кој не поднел пријава за
учество во фазата на претквалификација или не ги исполнил критериумите за утврдување на способност.
Член 85
(1) Поканата за учество во фазата на дијалог особено содржи:
- повикување на бројот на огласот,
- датум и место на одржување на дијалогот и
- доколку е потребно, дополнителни документи кои
економските оператори мораат да ги поднесат со цел
да ги потврдат изјавите или да ги дополнат документите поднесени во фазата на претквалификација со кои ја
докажуваат својата способност.
(2) Договорниот орган ја испраќа поканата за учество во фазата на дијалог заедно со тендерската документација која содржи и описна документација.
(3) Доколку тендерската документација е достапна
преку веб страницата на договорниот орган, во поканата за учество во фазата на дијалог се наведува начинот
за пристап до документацијата.
Член 86
(1) Договорниот орган во описната документација
особено вклучува опис на потребите, целите и ограничувањата врз основа на кои ќе се спроведува дијалогот
чија цел е да се идентификува соодветно решение, како
и, ако е предвидено, надоместоците кои ќе им бидат
доделени на учесниците во дијалогот.
(2) Договорниот орган може во тендерската документација да предвиди постапката да се одвива во последователни фази со цел да се намали бројот на можни решенија. Последователното намалување на решенијата се врши со примена на критериумите за доделување на договорот предвидени во тендерската документација.
Член 87
(1) Договорниот орган пристапува кон дијалог со
секој избран кандидат посебно.Во дијалогот се разговара за варијантите што се однесуваат на техничките и
финансиските аранжмани, методите за решавање на
прашањата поврзани со правната рамка и за сите други
елементи на идниот договор, за да се изнајдат решенијата кои одговараат на потребите на договорниот орган. За секој состанок договорниот орган води записник за прашањата што биле предмет на дијалог. Записникот го потпишува и избраниот кандидат со кој е воден дијалогот.
(2) За време на дијалогот договорниот орган обезбедува еднаков третман на сите кандидати. Договорниот
орган не смее да обезбедува информации на дискриминирачки начин, кој може да создаде дополнителна
предност за некој од избраните кандидати.
(3) Договорниот орган не смее да им ги открива на
другите избрани кандидати предложените решенија
или други доверливи информации што ги дал кандидатот во текот на дијалогот, без негова согласност.
(4) Договорниот орган го спроведува дијалогот сé
додека не го идентификува соодветното решение.
(5) Откако утврдил дека фазата на дијалог е завршена и за тоа ги информирал избраните кандидати, договорниот орган ги поканува во разумен рок да поднесат
понуда врз основа на решението избрано во фазата на
дијалогот.
(6) Договорниот орган ја испраќа поканата за поднесување на понуди заедно со тендерска документација која треба да ги содржи сите неопходни елементи со
кои се опишува начинот на извршување на договорот
за јавна набавка.
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(7) Крајниот рок за поднесување на понудите не
смее да е пократок од минималниот рок утврден во фазата на дијалог, а со согласност на избраните кандидати.
Член 88
Поканата за поднесување на понуди особено содржи:
- повикување на бројот на огласот,
- краен рок за поднесување на понудите,
- адреса на која се поднесуваат понудите и
- датум и место на отворање на понудите.
Дел 4
Постапка со преговарање со претходно објавување
на оглас
Член 89
(1) Договорниот орган спроведува постапка со преговарање со претходно објавување на оглас:
- 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.
(2) Во извештајот од спроведената постапка комисијата дава детално образложение за причините за
спроведување на постапката со преговарање со претходно објавување на оглас, како и за начинот на спроведување на постапката.
Член 90
(1) Крајниот рок за поднесување на пријавите за
учество не смее да биде покус од 30 дена од денот на
објавувањето во ЕСЈН, ако проценетата вредност на
договорот за јавна набавка, 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.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, поради
итни причини кои бараат извршување на договорот во
рокови пократки од утврдените во ставот (1) на овој
член, договорниот орган може да ја забрза постапката
со намалување на крајниот рок најмногу за 15 дена.
Член 91
Ако проценетата вредност на договорот за јавнa набавкa е под износот од членот 90 став (1) на овој закон,
крајниот рок за поднесување на пријавите за учество не
може да биде покус од 12 дена од датумот на објавување на огласот за доделување на договор за јавна набавка во ЕСЈН.
Член 92
Секој заинтересиран економски оператор има право
да поднесе пријава за учество во постапката со преговарање со претходно објавување на оглас.
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Член 93
(1) Пред започнување на преговорите договорниот
орган избира одреден број на кандидати кои ќе учествуваат во преговорите исклучиво врз основа на критериумите за утврдување на способност.
(2) По извршената оцена на способноста комисијата
изготвува извештај за оценување на способноста на
кандидатите и листа на квалификувани кандидати.
(3) Врз основа на извештајот на комисијата, договорниот орган донесува одлука за избраните кандидати
до кои ќе достави писмена покана за поднесување на
првична понуда.
(4) Договорниот орган во огласот за доделување на
договор за јавна набавка ги наведува и критериумите за
утврдување способност и правилата што ќе се применуваат, минималниот број на кандидати што има намера да ги избере и, доколку е потребно, максималниот
број на кандидати.
(5) Минималниот број на кандидати наведен во огласот за доделување на договорот за јавна набавка не
смее да е помал од три.
Член 94
(1) Бројот на избраните кандидати мора да биде најмалку минималниот број наведен во огласот за доделување на договорот за јавна набавка.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако бројот на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за
утврдување на способност е помал од минималниот
број наведен во огласот за доделување на договорот за
јавна набавка, договорниот орган може да ја:
- поништи постапката со преговарање со претходно
објавување на оглас или
- спроведе постапката со преговарање со претходно
објавување на оглас само со оние кандидати кои ги исполниле критериумите за утврдување на способност,
доколку нивниот број е доволен за да обезбеди вистинска конкуренција.
Член 95
(1) Договорниот орган е должен да ја испрати поканата за поднесување на првична понуда до сите избрани кандидати истовремено.
(2) Договорниот орган не смее во фазата на преговарање да покани економски оператор да поднесе
првична понуда, ако истиот не поднел пријава за учество или не ги исполнил критериумите за утврдување на
способност.
Член 96
(1) Поканата за поднесување на првична понуда
особено содржи:
- повикување на бројот на огласот,
- датум и место на одржување на преговорите,
- краен рок за поднесување на првичните понуди,
- доколку е потребно, дополнителни документи кои
економските оператори мораат да ги поднесат со цел
да ги потврдат изјавите или да ги дополнат документите поднесени во фазата на претквалификација со кои ја
докажуваат својата способност и
- критериумите за доделување на договорот согласно со одредбите од Главата VII Дел 3 на овој закон.
(2) Договорниот орган ја испраќа поканата за поднесување на првична понуда заедно со тендерската документација која ја содржи и описната документација.
(3) Описната документација, која е дел од тендерската документација, содржи опис на потребите, целите и ограничувањата на договорниот орган, врз основа
на која се започнува со постапката со преговарање со
претходно објавување на оглас.
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Член 97
(1) Договорниот орган пристапува кон преговори со
секој избран кандидат посебно.Во текот на преговорите се утврдуваат сите технички, финансиски и правни
аспекти на договорот. За секој состанок договорниот
орган води записник за прашањата што биле предмет
на преговарање и за кои е постигната согласност. Записникот го потпишува и избраниот кандидат со кој се
водени преговорите.
(2) Секој избран кандидат во преговорите ја презентира првичната понуда што ќе претставува почетна основа на преговорите, според потребите, целите и ограничувањата на договорниот орган согласно со описната документација.
(3) Во текот на преговорите, договорниот орган
обезбедува еднаков третман на сите избрани кандидати. Договорниот орган не смее да обезбедува информации на дискриминирачки начин, кој може да создаде
дополнителна предност за некој од избраните кандидати.
(4) Договорниот орган не смее да ги открива на
другите избрани кандидати предложените решенија
или други доверливи информации што ги дал кандидатот во текот на преговорите, без негова согласност.
Член 98
(1) Договорниот орган може во тендерската документација да предвиди постапката да се одвива во последователни фази со цел да се намали бројот на
првични понуди за кои треба да се преговара. Намалувањето на бројот на првични понуди се врши врз основа на претходно утврдените критериуми за доделување
на договорот за јавна набавка.
(2) Договорниот орган ги води преговорите додека
не утврди најповолна техничка и економска понуда врз
основа на критериумите за доделување на договорот за
јавна набавка. Преговорите се одвиваат сé додека секој
избран кандидат не изјави дека неговата претходна понуда не може повеќе да ја подобри.
(3) Договорниот орган бара од кандидатот кој понудил најповолни услови во текот на преговорите да го
потврди резултатот од преговорите со поднесување на
конечна понуда.
(4) Понудувачот во конечната понуда не смее да ги
менува условите кои се договорени во текот на преговорите.
Дел 5
Постапка со преговарање без претходно објавување
на оглас
Член 99
(1) Договорниот орган може да спроведе постапка
со преговарање без претходно објавување на оглас во
следниве случаи:
1) за набавка на стоки, работи и услуги кога:
- по претходно спроведени две отворени постапки
или постапки со барање за прибирање на понуди не е
поднесена ниту една понуда, односно кога по претходно спроведени две ограничени постапки не е поднесена
ниту една пријава за учество во првата фаза, под услов
да не се сменети условите од тендерската документација,
- 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 приме-

Бр. 27 - Стр. 23

ни 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:
- 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.
(2) Вкупната вредност на дополнителните работи,
непредвидените работи, вишоците на работи и кусоците на работи или на дополнителните услуги од ставот
(1) точка 4 на овој член не смее да надмине 30% од
вредноста на основниот договор.
(3) Во случаите од ставот (1) точка 1) алинеи 1 и 3 и
точка 4) од овој член договорниот орган ја започнува
постапката со преговарање без претходно објавување
на оглас само по добивање на претходна согласност од
Советот.
(4) Во случаите од ставот (1) точка 1) алинеја 1 од
овој член Советот при издавање на согласноста проверува дали договорниот орган извршил измени во тендерската документација во претходно спроведените редовни постапки и тендерската документација што има
намера да ја користи во постапката со преговарање.
(5) По исклучок на ставот (3) од овој член, договорниот орган нема обврска да добие согласност пред да
спроведе постапка со преговарање без претходно објавување на оглас врз основа на став (1) точка 1) алинеја
3 од овој член доколку директно е загрозена безбедноста, животот и здравјето на луѓето.
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(6) Во извештајот од спроведената постапка, комисијата дава детално образложение за причините за
спроведување на постапката со преговарање без претходно објавување на оглас, како и за начинот на спроведување на постапката.
(7) Во случаите од ставот (1) точка 1) алинеја 3,
точка 2) алинеи 2 и 3 и точка 4) на овој член, договорниот орган нема обврска да ја утврдува способноста на
економските оператори.
Дел 6
Постапка со барање за прибирање на понуди
Член 100
(1) Договорниот орган може да спроведе постапка
со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас во ЕСЈН кога проценетата вредност на договорот за
јавна набавка на стоки и услуги е до 20.000 евра во денарска противвредност, а на работи до 50.000 евра во
денарска противвредност, без вклучен ДДВ.
(2) При спроведување на постапка со барање за
прибирање на понуди, соодветно се применуваат одредбите од овој закон, освен ако во овој дел поинаку не
е уредено.
(3) Крајниот рок за поднесување на понудите кај
постапката со барање за прибирање на понуди не смее
да е покус од:
- пет дена од денот на објавувањето на огласот во
ЕСЈН, кога проценетата вредност на договорот за јавна
набавка е до 5.000 евра во денарска противвредност,
без вклучен ДДВ и
- десет дена од денот на објавувањето на огласот во
ЕСЈН, кога проценетата вредност на договорот за јавна
набавка на стоки и услуги е до 20.000 евра во денарска
противвредност, а на работи до 50.000 евра во денарска
противвредност, без вклучен ДДВ.
Член 101
(1) Во постапката со барање за прибирање на понуди договорниот орган изготвува поедноставена тендерска документација која задолжително содржи технички
спецификации на предметот на договорот за јавна набавка и информации за начинот на подготовка и рокот
за поднесување на понудите.
Член 102
(1) Во постапката со барање за прибирање на понуди каде што проценетата вредност на договорот за јавна набавка е до 5.000 евра во денарска противвредност,
без вклучен ДДВ, не се спроведува јавно отворање на
понудите.
(2) Договорниот орган во постапката со барање за
прибирање на понуди каде што проценетата вредност
на договорот за јавна набавка е до 5.000 евра во денарска противвредност, без вклучен ДДВ, не смее да бара
гаранција на понудата во форма на банкарска гаранција
или депонирани средства.
(3) Во постапката со барање за прибирање на понуди каде што проценетата вредност на договорот за јавна набавка на стоки и услуги е до 20.000 евра во денарска противвредност, а на работи до 50.000 евра во денарска противвредност, без вклучен ДДВ, се спроведува јавно отворање на понудите, при што соодветно се
применуваат одредбите од Главата VII Дел 1 оддели 2,
3 и 4 од овој закон.
(4) Во постапката со барање за прибирање на понуди економските оператори својата лична состојба ја
потврдуваат со поднесување на изјава.
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(5) Пред донесување на одлуката за избор на најповолна понуда, економскиот оператор чија понуда е
оценета за најповолна е должен до комисијата за јавна
набавка да ги достави документите за потврдување на
неговата лична состојба, дефинирани во поедноставената тендерска документација.
(6) Комисијата за јавна набавка прифаќа документи
за утврдување на личната состојба од ставот (5) на овој
член кои се издадени и по денот на јавното отворање
на понудите, но не подоцна до денот на донесувањето
на одлуката за избор на најповолна понуда.
(7) Ако економскиот оператор не ги достави документите од ставот (5) на овој член во рокот утврден од
страна на комисијата за јавна набавка, или истите се
невалидни или несоодветни за утврдување на личната
состојба, комисијата за јавна набавка го поканува наредниот рангиран економски оператор или дава предлог за поништување на постапката.
(8) Во постапката со барање за прибирање на понуди не се дозволени алтернативни понуди.
Член 103
(1) Договорниот орган е должен да води евиденција
на постапките со барање за прибирање на понуди.
(2) Договорниот орган доставува примерок во електронска форма од евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди во ЕСЈН најдоцна до 31 јули и до 31 јануари за договори за јавни набавки склучени во претходните шест месеца.
Член 104
Формата и содржината на огласот, известувањето за
поништување на постапката и образецот на евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди
ги пропишува министерот за финансии.
Дел 7
Конкурс за избор на идејно решение
Член 105
Договорниот орган спроведува конкурс за избор на
идејно решение согласно со членот 21 став (3) од овој
закон, како посебна постапка со доделување награди,
или како дел од постапката за доделување на договор
за јавна набавка на услуги.
Член 106
Договорниот орган во документацијата за конкурсот ги наведува сите информации, услови, правила или
критериуми со цел на потенцијалните учесници да им
обезбеди точни и целосни информации за изборот на
идејното решение.
Член 107
Документацијата за конкурсот особено содржи:
- податоци за договорниот орган,
- упатства во врска со рокот и условите што треба
да се исполнат за учество на конкурсот,
- минимални услови за утврдување на способност
што ги утврдил договорниот орган, како и документи
што треба да ги достават учесниците за да го докажат
исполнувањето на условите, доколку конкурсот е дел
од постапка за доделување на договор за јавна набавка
на услуги,
- сите услови кои им се неопходни на учесниците за
изготвување и претставување на своите планови и проекти,
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- износ на наградите што се доделуваат, ако конкурсот за избор на идејно решение се спроведува како посебна постапка,
- обврска договорниот орган да склучи договор за
јавна набавка на услуги со најдобро рангираниот учесник или со еден од најдобро рангираните учесници, кога конкурсот се спроведува како дел од постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги и
- целосни и детални информации за критериумите
што ќе се применуваат за избор на најдобро рангираниот проект или проекти.

Член 114
(1) Жири комисијата може да ги повика учесниците
на конкурсот да одговорат на прашањата од членот 113
став (2) на овој закон заради разјаснување на сите аспекти што се однесуваат на предложениот план или
проект.
(2) Жири комисијата води записник од дискусиите
што се воделе согласно со одредбите од ставот (1) на
овој член.

Член 108
(1) Крајниот рок за поднесување на плановите или
проектите не смее да е покус од 35 дена од датумот на
испраќање на огласот за објавување во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на
Бирото.
(2) Содржината на поднесените планови и проекти
е доверлива до истекот на крајниот рок за нивно поднесување.

Посебни начини за доделување на договор за јавнa
набавкa

Член 109
Ако договорниот орган бара од економските оператори плановите или проектите да ги испратат со користење на електронски средства, соодветно се применуваат членовите 60 и 61 од овој закон.
Член 110
(1) Ако конкурсот е дел од постапка за доделување
на договор за јавна набавка на услуги, договорниот орган во рамките на документацијата за конкурсот, може
да бара исполнување на минимални услови со кои
учесниците треба да ја докажат својата способност за
извршување на договорот.
(2) Бројот на избрани учесници мора да биде доволен за да се обезбеди вистинска конкуренција.
Член 111
(1) Оценувањето на плановите или проектите поднесени на конкурсот за избор на идејно решение го
врши жири комисија избрана од договорниот орган.
Жири комисијата е составена од најмалку три члена
кои се независни од учесниците и се лица со соодветни
професионални квалификации и искуство во таа област.
(2) Ако од учесниците на конкурсот се бара посебна
стручна квалификација, најмалку третина од членовите
на жири комисијата мора да имаат исти или соодветни
стручни квалификации како учесниците.
Член 112
(1) Анонимноста на учесниците мора да се запази
пред жири комисијата сè додека таа не донесе мислење
или одлука.
(2) Жири комисијата е самостојна во донесувањето
на своите одлуки.
Член 113
(1) Жири комисијата ги оценува поднесените планови и проекти врз основа на критериумите за оценување наведени во огласот.
(2) Жири комисијата поднесува извештај до договорниот орган и до учесниците потпишан од сите нејзини членови, во кој е претставено рангирањето на
плановите или проектите врз основа на нивната квалитативна оцена и конкретните забелешки и доколку е
потребно, листа на прашања што треба да се разјаснат.

Глава VI

Дел 1
Рамковна спогодба
Член 115
(1) Договорниот орган склучува рамковна спогодба
со спроведување на отворена или ограничена постапка.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член договорниот орган може да склучи рамковна спогодба со спроведување и на другите постапки само во посебните
случаи согласно со овој закон.
(3) Договорниот орган не смее да ги користи рамковните спогодби со цел да се попречи, ограничи или
наруши конкуренцијата.
Член 116
(1) Договорниот орган може да склучи рамковна
спогодба за времетраење кое е соодветно на природата
на предметот на набавка, но не подолго од две години,
освен кај набавката на тестови со вклучена контрола,
калибрација и потрошен материјал за лабораториска
медицинска дејност, каде рамковната спогодба може да
се склучи на период до три години.
(2) Договорите за јавни набавки доделени врз основа на рамковна спогодба се склучуваат меѓу договорниот орган и економскиот оператор кој е страна во соодветната спогодба.
(3) Договорниот орган не смее да доделува договори за јавни набавки чиј предмет е набавка на услуга,
стока или работа која не е предвидена во рамковната
спогодба.
(4) Договорниот орган пропишува минимални критериуми за утврдување на способност на кандидатите
или понудувачите врз основа на проценетата вредност
на најголемиот договор за јавна набавка што треба да
се додели за времетраење на рамковната спогодба.
Член 117
(1) Ако договорниот орган склучува рамковна спогодба со еден економски оператор, спогодбата особено
ги содржи:
- обврските што ги презема економскиот оператор
според техничката понуда,
- единечната цена што економскиот оператор ја
предвидел во финансиската понуда, врз основа на која
се пресметува цената на секој договор за јавна набавка
кој се доделува врз основа на спогодбата и
- доколку е потребно, посебни услови и формули за
утврдување на разлики во цената.
(2) Договорниот орган доделува договори за јавни
набавки врз основа на рамковна спогодба со исполнување на техничките и финансиските услови, како и
максималните количини предвидени во рамковната
спогодба.
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(3) При доделување на договор за јавнa набавкa врз
основа на рамковна спогодба, договорниот орган
писмено го известува економскиот оператор.
Член 118
(1) Ако договорниот орган склучува рамковна спогодба со повеќе економски оператори, нивниот број не
смее да е помал од седум.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, договорниот орган може да склучи рамковна спогодба со помалку од седум економски оператори само по претходна согласност од Советот.
(3) Рамковната спогодба склучена спротивно на одредбите од овој член ќе се смета за ништовна.
Член 119
(1) Кога договорниот орган склучува рамковна спогодба со повеќе економски оператори, спогодбата особено содржи:
- обврски што ги презема секој економски оператор
според техничката понуда,
- единечна цена што секој економски оператор ја
предвидел во финансиската понуда,
- доколку е потребно, посебни услови и формули за
утврдување на разлики во цената и
- други елементи кои договорниот орган ги смета за
потребни.
(2) Договорниот орган доделува договори за јавни
набавки врз основа на рамковна спогодба склучена со
повеќе економски оператори:
- без повторно прибирање на понуди или
- со повторно прибирање на понуди од сите економски оператори кои се страна во рамковната спогодба.
(3) Во случаите од ставот (2) алинеја 2 на овој член,
рамковната спогодба содржи и услови:
- што остануваат непроменети за времетраењето на
спогодбата и
- што ќе бидат предмет на повторното прибирање
на понуди.
(4) Договорниот орган може да додели договор за
јавна набавка согласно со ставот (2) алинеја 1 на овој
член само ако сите услови кои го уредуваат доделувањето на договорот се утврдени во рамковната спогодба, при што договорот се доделува врз основа на
првичните услови и понуди кои се доставени пред
склучување на рамковната спогодба. Доколку најповолниот понудувач не е во можност да го реализира
предметниот договор, договорот за јавна набавка се
склучува со следниот расположлив најповолен понудувач кој е страна во рамковната спогодба. Договорниот
орган во рок од пет дена од денот на склучувањето на
договорот доставува известување за склучен договор
врз основа на рамковната спогодба на сите понудувачи
што се страни во рамковната спогодба.
(5) Договорниот орган може да додели договор за
јавна набавка согласно со ставот (2) алинеја 2 на овој
член, во случаи каде што сите услови за доделување на
договор за јавна набавка не се утврдени во рамковната
спогодба, со повторно поднесување на понуди и спроведување електронска аукција при што понудувачите
повторно конкурираат врз основа на истите и доколку
е потребно со попрецизно формулирани услови утврдени во рамковната спогодба.
Член 120
(1) При доделување на договор за јавна набавка врз
основа на членот119 став (2) алинеја 2 од овој закон,
договорниот орган повторно прибира понуди според
следнава постапка:
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- за секој договор за јавна набавка, договорниот орган доставува писмено барање за прибирање на понуди
до сите понудувачи кои се страна во рамковната спогодба,
- договорниот орган определува примерен рок кој
не смее да е пократок од осум работни дена за стоки и
работи, односно три работни дена за услуги водејќи
сметка за сложеноста на предметот на договорот и времето потребно да се подготват и да се поднесат понудите,
- понудите се доставуваат во писмена форма и договорниот орган ги отвора во утврдениот рок. Содржината на понудите останува доверлива сé додека договорниот орган не ги извести понудувачите за извршениот
избор и
- договорниот орган го доделува секој договор за
јавна набавка на понудувачот кој ја поднел најдобрата
понуда врз основа на критериумите за доделување на
договорот утврдени во рамковната спогодба.
(2) Поканата за повторно прибирање на понуди особено содржи:
- информации за количините и посебните услови
што го сочинуваат предметот на договорот што треба
да се додели,
- информации за елементите што ќе бидат предмет
на повторно прибирање на понуди, согласно со критериумот за доделување на договорот утврден во тендерската документација за рамковната спогодба и
- информации за крајниот рок за поднесување на
понудите и начинот на нивното поднесување.
(3) Договорниот орган во рок од пет дена од денот
на склучувањето на договорот доставува известување
за склучен договор врз основа на рамковната спогодба
на сите понудувачи кои учествувале во постапката со
повторно прибирање понуди.
Дел 2
Електронска аукција
Член 121
(1) Договорниот орган може да користи електронска аукција:
- како последна фаза во отворена постапка, ограничена постапка, постапка со конкурентен дијалог или во
постапка со барање за прибирање на понуди или
- при повторно прибирање на понуди од економските оператори кои се страна во рамковната спогодба
согласно со членовите 119 став (5) и 120 од овој закон.
(2) Договорниот орган го наведува користењето на
електронска аукција во огласот за доделување на договор за јавна набавка и во тендерската документација.
(3) Договорниот орган е должен да користи електронска аукција во постапките со конкурентен дијалог.
Член 122
Договорниот орган не смее да користи електронска
аукција со цел да ја попречи, ограничи или наруши
конкуренцијата или да го измени предметот на договорот за јавна набавка утврден во огласот за доделување
на договор за јавна набавка и во тендерската документација.
Член 123
(1) Електронска аукција не е задолжителна за доделување договори за јавни набавки на:
- консултантски услуги;
- интелектуални услуги за осмислување, дизајнирање и изработка на идејни и други креативни решенија;
- услуги за изработка на студии или елаборати или
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- услуги и стоки од занаетчии со вкупна проценета
вредност до 20.000 евра во денарска противвредност на
годишна основа.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член договорниот орган дава образложение на причините за неможноста од користење електронска аукција во ЕСЈН.
Член 124
Ако договорниот орган користи електронска аукција е должен во тендерската документација или во поканата за учество на електронска аукција да ги вклучи:
- делот на понудата кој ќе биде предмет на електронска аукција, под услов истиот да може да се определи и изрази во бројки или проценти,
- ограничувањата на вредноста до кои може да се
подобрува делот од ставот (1) алинеја 1 на овој член,
во согласност со техничките спецификации на предметот на договорот,
- информациите кои ќе им бидат достапни на понудувачите во текот на електронската аукција и кога овие
информации ќе им бидат достапни,
- соодветни информации за спроведувањето на
електронска аукција и
- условите под кои понудувачите ќе можат да наддаваат, а особено минималните разлики кои се дозволени во процесот на негативно наддавање.
Член 125
(1) Пред да започне со електронска аукција договорниот орган врши целосна евалуација на способноста и на првичните понуди на понудувачите согласно со
условите и критериумите од тендерската документација.
(2) Договорниот орган ги поканува сите понудувачи
кои поднеле прифатливи понуди да достават нови цени
или нови вредности за делот на понудата кој е предмет
на електронска аукција. Поканата истовремено се доставува до сите понудувачи по електронски пат.
(3) Во поканата се наведува датумот и времето на
започнување на аукцијата, начинот на спроведување на
аукцијата, како и сите потребни информации за поврзување со електронските средства што се користат.
(4) Ако критериумот за доделување на договорот е
економски најповолна понуда, во поканата се наведува
и исходот од целосната евалуација на соодветната
првична понуда на понудувачот до кој се испраќа поканата.
(5) Електронското негативно наддавање може да започне најрано два дена од датумот на кој се испратени
поканите за учество на електронската аукција.
Член 125-а
(1) Во случај кога е поднесена само една понуда која е прифатлива или останала само една прифатлива
понуда, договорниот орган задолжително го поканува
единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, поканата
до единствениот понудувач особено содржи:
- идентификување на делот на понудата кој ќе биде
предмет на поднесување конечна цена,
- информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и
-времето на поднесување на конечната цена кое не
може да биде порано од 48 часа од испраќањето на поканата.
(3) Единствениот понудувач ја поднесува конечната
цена во утврденото време од став (2) алинеја 3 од овој
член само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена
првично понудената цена ќе се смета за конечна.
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Член 126
(1) Предмет на електронската аукција може да
биде:
- само цената, кога критериум за доделување на договорот е само најниската цена или
- цената или новите вредности на делот од понудата
кој е предмет на електронска аукција наведен во тендерската документација, ако критериум за доделување
на договорот е економски најповолната понуда.
(2) Електронската аукција може да се спроведува во
неколку последователни кругови.
Член 127
(1) За време на секој круг од електронската аукција,
договорниот орган на сите понудувачи им ги доставува
информациите потребни да утврдат како се рангирани
во секое време. Договорниот орган може да им доставува и други информации во врска со:
- бројот на учесниците во соодветниот круг од електронската аукција и
- новите цени или вредности што биле поднесени
во соодветниот круг од електронската аукција од другите понудувачи, под услов тендерската документација
да предвидува таква можност.
(2) При спроведување на круговите од електронската аукција, договорниот орган не смее да го открие
идентитетот на понудувачите.
Член 128
(1) Електронската аукција се затвора на еден или
повеќе од следниве начини:
- во однапред утврдено време за кое понудувачите
биле известени во поканата од членот 125 став (2) на
овој закон,
- кога бројот на кругови, утврден во поканата од
членот 125 став (2) на овој закон е исполнет, при што
поканата, исто така, содржи временска рамка за секој
круг или
- кога ќе престанат да се добиваат нови цени или
нови вредности кои ги задоволуваат барањата во врска
со минималните разлики при што договорниот орган
во поканата го наведува времето што ќе биде дозволено да помине по добивање на последната понуда, а
пред затворање на електронската аукција.
(2) Договорниот орган го доделува договорот за јавна набавка согласно со членот 162 од овој закон, а врз
основа на резултатите добиени по затворањето на електронската аукција.
Глава VII
Доделување на договорот за јавна набавка
Дел 1
Понуди и алтернативни понуди
Оддел 1
Изготвување и поднесување на понудите и на алтернативните понуди
Член 129
(1) Понудувачот ја изготвува понудата во согласност со тендерската документација.
(2) Понудувачот задолжително доставува изјава во
која под целосна материјална и кривична одговорност
ќе изјави дека понудата ја поднел независно, без договор со други економски оператори спротивно на прописите за заштита на конкуренцијата, како и дека не
учествува во истата постапка, односно во ист дел од
постапка со други економски оператори со кои е капитално, сопственички или роднински поврзан.
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(3) Изјавата од ставот (2) на овој член се доставува
заедно со понудата во секоја постапка одделно и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за
поднесување на понудите.
(4) Доколку има сознанија за невистинитоста по наводите на изјавата од став (2) на овој член, договорниот орган веднаш ќе ги извести надлежните органи.
(5) Понудата е обврзувачка за целиот период на
важност што го утврдил договорниот орган.
(6) Во исклучителни случаи, договорниот орган може да побара од понудувачите продолжување на периодот на важност на понудите.
Член 130
(1) Договорниот орган може да го продолжи рокот
за поднесување на понудите во случај кога понудите не
можат да се изготват без посета на локација, како и во
случај кога договорниот орган не е во можност да ја
достави тендерската документација или одговорот на
доставените барања за појаснувања во временските рокови утврдени со овој закон, иако истите биле навремено побарани. Во тој случај, договорниот орган го продолжува рокот за поднесување на понудите за временски период кој им овозможува на сите понудувачи да
добијат целосни и релевантни информации за изготвување на понудата, за што писмено ќе бидат известени
од страна на договорниот орган.
(2) Понудувачот ги сноси ризиците поврзани со
поднесувањето на понудата, вклучувајќи и виша сила.
(3) Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, се отфрла како задоцнета и истата ќе му биде вратена на понудувачот
неотворена.
(4) Содржината на понудите останува доверлива до
датумот на нивното отворање.
Член 131
(1) Договорниот орган може да им дозволи на понудувачите да поднесат алтернативни понуди кога критериумот за доделување на договорот е економски најповолна понуда.
(2) Во огласот за доделување на договор за јавна
набавка задолжително се наведува дали е дозволено
поднесување на алтернативни понуди, во спротивно
алтернативните понуди нема да бидат разгледани.
Член 132
(1) Договорниот орган кој дозволил поднесување на
алтернативни понуди, во техничките спецификации ги
дефинира минималните задолжителни услови што овие
понуди мора да ги исполнат, како и сите други посебни
услови во врска со нивното поднесување.
(2) Договорниот орган нема да ги разгледа алтернативните понуди кои не ги исполнуваат минималните
услови од ставот (1) на овој член.
Член 133
Ако договорниот орган дозволил поднесување на
алтернативни понуди, тој не смее да одбие алтернативна понуда доколку таа е избрана за најповолна, само
поради тоа што:
- договорот за јавна набавка на стоки според алтернативната понуда избрана за најповолна ќе премине во
договор за јавна набавка на услуги или
- договорот за јавна набавка на услуги според алтернативната понуда избрана за најповолна ќе премине
во договор за јавна набавка на стоки.
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Член 134
(1) Понудувачот ја доставува понудата со цена во
која се засметани сите трошоци и попусти на вкупната
цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во
денари или во валута како што е утврдено во тендерската документација. Цената на понудата се пишува со
бројки и букви.
(2) Кај договорите за јавна набавка на консултантски услуги, техничката и финансиската понуда се доставуваат во одделни коверти или во одделни електронски документи, доколку постапката се спроведува со
користење на електронски средства.
(3) Цената на понудата се изразува за вкупниот
предмет на договорот за јавна набавка. Доколку предметот на договорот е делив, цената на понудата се изразува посебно за оној дел од предметот на договорот
за кој се поднесува понудата согласно со тендерската
документација.
(4) Договорниот орган во тендерската документација ја утврдува валутата или валутите во кои може да се
изрази цената на понудата, како и валутата која ќе се
користи за евалуација на понудите. Курсната листа која ќе се користи е курсната листа на Народната банка
на Република Македонија, а курсевите за размена се
оние кои важеле 14 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.
Член 135
(1) Понудувачот може да ја измени, замени или да
ја повлече својата понуда пред истекот на крајниот рок
за поднесување на понудите.
(2) Ковертите за измена, замена или за повлекување
на понудата се доставуваат затворени со соодветна ознака „измена“, „замена“ или „повлекување“ и се доставуваат на ист начин како и понудите.
Оддел 2
Јавно отворање на понудите
Член 136
(1) Отворањето на понудите кај отворената постапка, втората фаза од ограничената постапка и кај фазата на поднесување на понудите од конкурентниот дијалог е јавно.
(2) Јавното отворање на понудите започнува на место и во време определено во тендерската документација како краен рок за поднесување на понудите, освен
кај набавката на консултантски услуги.
(3) При јавното отворање на понудите ниту една
понуда не смее да биде отфрлена, освен тие кои се поднесени по крајниот рок за поднесување на понудите.
(4) Пред почетокот на отворањето на понудите комисијата го утврдува бројот на пристигнатите понуди,
ги проверува овластувањата на овластените претставници и ги утврдува измените, замените или повлекувањата на понудите, како и нивната навременост и пропишаната исправност на поднесувањето на понудите.
(5) При читањето на понудите, задолжително треба
да се прочита:
- повикувањето на бројот на огласот,
- името на понудувачот,
- цената на понудата и валутата во која е искажана
понудата,
- евентуално дадениот попуст и
- понудената гаранција.
(6) Договорниот орган во тендерската документација може да дефинира и други елементи кои ќе бидат
прочитани на јавното отворање.
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Член 137
(1) Комисијата ќе пристапи кон јавно отворање на
понудите доколку е пристигната и само една понуда.
(2) Кај набавка на консултантски услуги комисијата
најпрвин ги евалуира техничките понуди, а по евалуацијата на техничките понуди во согласност со условите
од тендерската документација, закажува јавно отворање на финансиските понуди на прифатливите понудувачи при што, сите понудувачи мораат да бидат известени за датумот, времето и местото на јавното отворање на финансиските понуди.
Член 138
(1) Претставниците на понудувачите треба да достават писмено овластување од понудувачот за нивно
учество на јавното отворање на понудите.
(2) Комисијата води евиденција на присутните овластени претставници на понудувачите кои учествуваат на јавното отворање на понудите.
Член 139
(1) Комисијата е должна за постапката на јавното
отворање на понудите да води записник во кој се внесуваат следниве податоци:
- за договорниот орган,
- местото и времето на отворање на понудите,
- повикувањето на бројот на огласот,
- името и презимето на членовите на комисијата,
- бројот на примените понуди (вклучувајќи ги и понудите што се повлекуваат, заменуваат или изменуваат),
- бројот на задоцнетите понуди,
- називот (името) на понудувачите,
- доставените гаранции за учество, ако се бараат,
- понудените цени и попустите,
- забелешките на понудувачите и
- други информации кои ги смета за потребни.
(2) Записникот го потпишуваат сите членови на комисијата, освен кога постапката се спроведува во електронска форма, кога записникот го потпишува само
претседателот на комисијата или неговиот заменик.
(3) Копија од записникот за јавното отворање на понудите ќе биде доставена до сите понудувачи кои тоа
ќе го побараат и чии понуди се отворени на јавното отворање на понудите во рок од пет дена од денот на
приемот на барањето за доставување на записникот.
(4) Министерот за финансии ја пропишува постапката на отворањето на понудите и образецот за водење на записник за отворањето на понудите.
Оддел 3
Евалуација на понудите
Член 140
(1) Предмет на евалуација не може да бидат понуди
кои не се отворени на јавното отворање.
(2) Комисијата, пред да пристапи кон евалуација на
понудите, задолжително проверува дали е објавена негативна референца на понудувачите до истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, што соодветно
го документира како дел од досието на постапката. Комисијата ја проверува валидноста и комплетноста на
документацијата за утврдување на способност само на
понудувачите за кои не е објавена негативна референца
и тоа во рок од пет работни дена од крајниот рок за
поднесување на понудите.
(3) Комисијата задолжително бара од понудувачите
да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рокот од ставот (2) на овој член. Ко-
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мисијата не смее да создава предност во корист на одреден економски оператор со користење на бараните
појаснувања или дополнувања.
(4) Никакви промени во техничката и финансиската
понуда не смеат да се бараат, нудат или да се допуштаат од страна на комисијата, освен појаснување на понудата по претходно писмено барање на комисијата и исправка на аритметички грешки.
(5) Комисијата го утврдува рокот за доставување на
дополнителното појаснување и дополнување кој не
смее да е покус од пет работни дена, односно три работни дена кај постапката со барање за прибирање понуди од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.
(6) Комисијата може директно од понудувачот, а со
цел за објаснување на понудата, да бара превод на делот од понудата кој е во врска со техничката документација за кој во тендерската документација дозволил
истата да биде изработена на странски јазик и за истото
да одреди примерен рок.
(7) Неприфатливите понуди комисијата нема да ги
евалуира.
(8) Евалуацијата на понудите се врши исклучиво во
согласност со критериумите наведени во тендерската
документација и објавени во огласот за доделување на
договорот за јавна набавка.
(9) Комисијата по извршената евалуација ќе пристапи кон рангирање на понудите и изготвување на предлог за избор на најповолна понуда.
(10) Членовите на комисијата кои не се согласуваат
со предлогот за избор на најповолна понуда, ги изнесуваат своите ставови во писмена форма подготвени како
забелешка приложена кон извештајот од спроведената
постапка.
(11) Доколку Државната комисија за жалби по јавни набавки донесе решение со кое постапката се враќа
во повторна евалуација, комисијата е должна да ја изврши повторната евалуација во рок од пет работни дена од денот на приемот на решението со поднесување
предлог за избор или за поништување на постапката до
одговорното лице, не сметајќи ги деновите за спроведување на електронската аукција.
(12) Во случаите од ставот (11) на овој член, комисијата не смее да отфрли понуда поради истекување на
периодот на важност без да побара од понудувачот негово продолжување.
Член 141
При евалуација на пријавите за учество и понудите
кај ограничената постапка, постапката со преговарање
и конкурентниот дијалог, комисијата соодветно ги применува одредбите од членот 140 на овој закон.
Оддел 4
Извештај од спроведената постапка
Член 142
(1) Кај отворената постапка, ограничената постапка, постапката со преговарање, постапката со конкурентен дијалог комисијата изготвува писмен извештај
од спроведената постапка.
(2) Во зависност од спроведената постапка извештајот од ставот (1) на овој член особено содржи:
- име и адреса на договорниот орган, предмет и
проценета вредност на договорот за јавна набавка или
рамковната спогодба,
- име на избраните кандидати или понудувачи и образложение за нивниот избор,
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- име на кандидатите или понудувачите чиишто
пријави за учество или понуди се отфрлени и причините што довеле до нивно отфрлање,
- причини за одбивање на понудите со невообичаено ниска цена и
- име на понудувачот или понудувачите чија понуда е избрана за најповолна и начинот и причините за
извршениот избор.
(3) Извештајот за оценување на способноста на кандидатите кај ограничената постапка, конкурентниот
дијалог и постапката со преговарање со претходно објавување на оглас е составен дел од извештајот за спроведената постапка.
(4) Договорниот орган е должен да ги преземе сите
неопходни мерки за документирање на спроведувањето на постапките за доделување на договор за јавна набавка со користење на електронски средства.
(5) При избор на најповолна понуда, одговорното
лице е должно да го прифати извештајот на комисијата
во кој е содржан предлогот за избор на најповолна понуда, освен ако утврди дека предлогот е изготвен спротивно на одредбите на овој закон.
(6) Одговорното лице кај договорниот орган донесува одлука за избор на најповолна понуда.
(7) Формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка од ставот (1) на овој член
го пропишува министерот за финансии.
(8) Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.
Дел 2
Утврдување на способност
Оддел 1
Критериуми за утврдување на способност
Член 143
(1) Критериуми за утврдување на способност на
економскиот оператор се:
- личната состојба,
- способноста за вршење професионална дејност,
- економската и финансиската состојба,
- техничката или професионална способност,
- стандардите за системи за квалитет и
- стандардите за управување со животната средина.
(2) Економските оператори може да го користат
профилот на економски оператор на ЕСЈН за докажување на одредени критериуми за утврдување способност што ги овозможува ЕСЈН кај постапките што се
спроведуваат со користење електронски средства.
Член 144
(1) За примена на критериумите за утврдување на
способност од членот 143 став (1) алинеи 3 и 4 на овој
закон, договорниот орган во тендерската документација ги наведува минималните услови што економските
оператори треба да ги исполнат за да се квалификуваат
согласно со одделите 4 и 5 од овој дел.
(2) Договорниот орган не смее да бара исполнување
на одредени критериуми за утврдување на способност
на економските оператори кои се непропорционални и
кои не се директно поврзани со предметот на договорот за јавна набавка.
(3) Во случај на група економски оператори, сите
членови на групата поединечно ја докажуваат својата
лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.
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(4) При доделување договор за јавна набавка на услуги за превоз на патници, подизведувачот треба да ги
исполнува истите критериуми за утврдување на способноста предвидени за понудувачот.
(5) При доделување на договор за јавна набавка на
услуги за превоз на патници, предметот на договорот
задолжително се оформува на делови, при што секоја
релација претставува посебен дел.
(6) Економскиот оператор или групата на економски оператори може да поднесе понуда во постапката
за доделување на договор за јавна набавка на услуги за
превоз на патници за онолку релации за колку што поседува слободни возила за посебен линиски превоз на
патници и истите треба да ги исполнуваат минималните техничко - експлоатациони стандарди утврдени во
тендерската документација.
Оддел 2
Лична состојба на економскиот оператор
Член 145
(1) Како доказ за исполнување на критериумите за
утврдување на личната состојба на економскиот оператор, договорниот орган е должен да ги прифати сите
соодветни документи од земјата каде што економскиот
оператор е регистриран, издадени од надлежните органи на земјата.
(2) Ако земјата во која е регистриран економскиот
оператор не ги издава документите од членот 147 став
(2) на овој закон, или ако тие не ги опфаќаат сите случаи од членот 147 на овој закон, договорниот орган
прифаќа изјава што економскиот оператор ја заверува
кај надлежен орган.
Член 146
Договорниот орган го исклучува од постапката за
доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор доколку има информација дека во последните пет години, на тој економски оператор му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на
пари.
Член 147
(1) Договорниот орган го исклучува од постапката
за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор доколку:
- е во постапка на стечај или постапка на ликвидација,
- има неплатени даноци, придонеси или други јавни
давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или
другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа,
- му е изречена споредна казна забрана за учество
во постапки за јавен повик, доделување на договори за
јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство,
- му е изречена споредна казна привремена или
трајна забрана за вршење на одделна дејност,
- му е изречена прекршочна санкција забрана за
вршење на професија, дејност или должност, односно
привремена забрана за вршење одделна дејност или
- дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.
(2) За докажување на својата лична состојба економскиот оператор ги доставува следниве документи:
- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда
за учество во злосторничка организација, корупција,
измама или перење на пари,
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- потврда дека не е отворена постапка за стечај од
надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен
повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност.
(3) Документите од ставот (2) на овој член не смеат
да бидат постари од шест месеца, а се доставуваат во
оригинал или копија заверена од економскиот оператор.
(4) Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на економскиот
оператор, тој може да побара информации директно од
надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.
Оддел 3
Способност за вршење професионална дејност на
економскиот оператор
Член 148
(1) Договорниот орган бара секој економски оператор да достави документ за регистрирана дејност како
доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
(2) При утврдување на способноста за вршење професионална дејност на економските оператори договорниот орган бара и доказ издаден од надлежен орган
за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон кои се однесуваат
на предметот на договорот.
Оддел 4
Економска и финансиска состојба на економскиот
оператор
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случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран и
- извод од целокупниот промет на претпријатието
(податок од билансот на успех издаден од надлежен
орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму
каде што е соодветно, од прометот во областа која се
покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу
за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот
на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации.
(2) Ако од која било оправдана причина економскиот оператор не е во можност да ги обезбеди документите што ги бара договорниот орган, тој може својата
економска и финансиска состојба да ја докаже со други
документи кои договорниот орган ги смета за соодветни, под услов тие да даваат реална слика за економската и финансиската состојба на економскиот оператор.
Член 151
(1) Економската и финансиската способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг
субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот
оператор и тој субјект, освен кога се работи за податоци од билансот на успехот.
(2) Ако економскиот оператор ја докажува својата
економска и финансиска способност повикувајќи се на
поддршката од друг субјект согласно со ставот (1) на
овој член, тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните финансиски средства. Против субјектот кој ја обезбедува финансиската поддршка не смее да e изречена правосилна
пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.
(3) Ако економски оператори поднесат групна понуда или пријава за учество, економската и финансиската состојба се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на понудувачи или кандидати настапува со финансиска поддршка од трет субјект, економската и финансиската
состојба се утврдува согласно со ставот (2) на овој
член.
Оддел 5
Техничка или професионална способност

Член 149
Договорниот орган може да бара од економскиот
оператор да ја докаже својата економска и финансиска
состојба, при што во тендерската документација наведува со кои документи ќе ја докаже истата.

Член 152
(1) Договорниот орган може да побара од економскиот оператор кој учествува во постапката за доделување на договор за јавна набавка, да ја докаже својата
техничка или професионална способност.
(2) Ако договорниот орган бара докажување на техничката и професионалната способност, во тендерската
документација ги наведува документите со кои економскиот оператор треба да ја докаже истата.

Член 150
(1) Договорниот орган како доказ за економската и
финансиската состојба на економските оператори може
да бара еден или повеќе од следниве документи:
- соодветни изводи од банки;
- доказ за релевантно осигурување за надомест при
професионален ризик,
- извештај за билансот на состојба заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба,
или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во

Член 153
(1) Во постапките за доделување на договор за јавна набавка на стоки, техничката и професионалната
способност на економскиот оператор може да се докаже на еден или на повеќе од следниве начини:
- листа на главни испораки на понудувачите или
кандидатите извршени во последните три години, со
вредности, датуми, купувачи (договорни органи или
економски оператори), со обезбедување на потврда за
извршени испораки издадени од примателите или, до-
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колку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со
негова изјава за извршени испораки,
- опис на техничката опременост и оспособеност на
економскиот оператор, мерки за осигурување на квалитет и негова опременост и оспособеност за испитување
и истражување,
- изјава за ангажиран технички персонал и технички органи без оглед на тоа дали тие непосредно му
припаѓаат на економскиот оператор,
- мостри, опис и/или фотографии на производи кои
се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го
побара договорниот орган,
- уверенија издадени од надлежни органи за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја
тестираат погодноста на производите што јасно била
утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите,
- во случај кога се набавуваат сложени стоки, или
во исклучителни случаи за посебни намени, се обезбедува проверка на производствените капацитети на економскиот оператор, или ако е тоа потребно и на неговите капацитети за проучување и истражување, како и
на мерките за контрола на квалитетот, која ја спроведува договорниот орган или во негово име ја спроведува
надлежен орган во земјата во која економскиот оператор е регистриран и
- известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на подизведувач.
(2) Во постапките за доделување на договор за јавна набавка на услуги, техничката и професионалната
способност на економскиот оператор можат да се докажат на еден или на повеќе од следниве начини:
- листа на главни услуги на понудувачите или кандидатите извршени во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени услуги издадени од примателите или, доколку
такви потврди не можат да се обезбедат од причини
вон контрола на економскиот оператор, само со негова
изјава за извршени услуги,
- образовни и професионални квалификации на економскиот оператор или на неговиот стручен кадар и
особено на лицата кои се одговорни за давање на конкретната услуга,
- изјава за ангажиран технички персонал и технички органи без оглед на тоа дали тие непосредно му
припаѓаат на економскиот оператор,
- изјава на економскиот оператор за просечниот годишен број на вработени и за бројот на раководен кадар во последните три години,
- изјава за техничката опременост и оспособеност
на економскиот оператор и за другите потенцијали со
кои тој располага за извршување на конкретните услуги и обезбедување на квалитет,
- во случај кога се набавуваат сложени услуги, или
во исклучителни случаи за посебни намени, се обезбедува проверка на производствените капацитети на економскиот оператор, или ако е тоа потребно и на неговите капацитети за проучување и истражување, како и
на мерките за контрола на квалитетот, која ја спроведува договорниот орган или во негово име ја спроведува
надлежен орган во земјата во која економскиот оператор е регистриран и
- известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на подизведувач.
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(3) Во постапките за доделување на договор за јавна набавка на работи, техничката и професионалната
способност на економскиот оператор можат да се докажат на еден или на повеќе од следниве начини:
- листа на работи кои се извршени во последните
пет години со приложување на потврда за задоволителна изведба на најважните работи, потврди вклучувајќи
вредност, време и локација на изведување на работите
и наводи дали работите се изведени согласно со правилата на деловно работење и дали се прописно завршени,
- образовни и професионални квалификации на економскиот оператор или на неговиот раководен кадар, и
особено на лицата кои се одговорни за извршување на
конкретните работи,
- изјава за ангажиран технички персонал и технички органи, особено оние задолжени за контрола на квалитет, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор,
- изјава на економскиот оператор за просечниот годишен број на вработени и за бројот на технички кадар
во последните три години,
- изјава за техничката опрема која економскиот оператор ја има на располагање за изведување на конкретните работи и
- известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на подизведувач.
Член 154
(1) Техничката и професионалната способност на
економскиот оператор можат да бидат поддржани од
друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект, освен во делот на референтната листа, претходно склучените договори и на
лиценците.
(2) Ако економскиот оператор ја докажува својата
техничка или професионална способност повикувајќи
се на поддршката од друг субјект согласно со ставот
(1) на овој член, тој е должен да ја докаже поддршката
со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните технички и професионални ресурси. Против субјектот кој
ја обезбедува техничката или професионалната поддршка не смее да e изречена правосилна пресуда за
учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.
(3) Ако економски оператори поднесат групна понуда или пријава за учество, техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на
ресурсите на сите членови на групата.Ако групата на
понудувачи или кандидати настапува со техничка или
професионална поддршка од трет субјект, или трети
субјекти, техничката и професионалната способност се
утврдуваат согласно со ставот (2) на овој член.
Оддел 6
Стандарди за системи за квалитет
Член 155
Кога се бара поднесување на сертификати издадени
од независни институции со кои се потврдува дека економскиот оператор се придржува до одредени стандарди за гаранција на квалитет, договорниот орган ги посочува системите за квалитет засновани врз релевантните европски или меѓународни стандарди.
Член 156
Според принципот за заемно признавање, договорниот орган ги прифаќа еквивалентните сертификати издадени од институции основани во земјите членки на
Европската унија.
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Оддел7
Стандарди за управување со животната средина
Член 157
Ако договорниот орган бара почитување на одредени стандарди за управување со животната средина, тој
се повикува на:
- Шемата за управување со животната средина и ревизија на Заедницата (EMAS) или
- стандардите за управување со животната средина
засновани на релевантните европски или меѓународни
стандарди потврдени од институции за акредитација
или оценување на сообразност или од релевантните европски или меѓународни тела акредитирани за сертификација.
Член 158
Според принципот за заемно признавање, договорниот орган ги прифаќа еквивалентните сертификати издадени од институции основани во земјите членки на
Европската унија.
Дел 3
Критериуми за доделување на договор за јавна
набавка
Член 159
Договорниот орган е должен во огласот за доделување на договор за јавна набавка да го наведе критериумот за доделување на договорот за јавна набавка кој,
еднаш утврден, не смее да се менува за целото времетраење на постапката за доделување на договорот.
Член 160
(1) Критериум за доделување на договор за јавна
набавка е најниската цена.
(2) По исклучок на ставот (1) на овој член, критериум за доделување на договор за јавна набавка може да
биде економски најповолна понуда кај набавката на
консултантски и други услуги од интелектуален карактер, како и во случаи каде што заради специфичност на
предметот на договорот не е можно прецизно да се утврди квалитетот или други елементи како минимални
услови од техничките спецификации. Критериумот
економски најповолна понуда задолжително се користи во постапката со конкурентен дијалог и во случај на
алтернативни понуди.
(3) Договорниот орган задолжително бара согласност од Советот пред да го објави огласот за јавна набавка доколку предвиди користење на критериумот
економски најповолна понуда, освен во случаите кога
спроведува постапка со конкурентен дијалог или дозволува доставување алтернативни понуди.
Член 161
(1) Ако критериум за доделување на договорот е
економски најповолна понуда, најповолна понуда е
онаа што ќе добие најголем број бодови од различните
елементи кои носат соодветен број на максимални бодови.
(2) Елементите на критериумот економски најповолна понуда од ставот (1) на овој член можат да бидат
цената, карактеристиките на квалитетот, техничките и
функционалните карактеристики, еколошките карактеристики, оперативните трошоци, економичноста, постпродажните услуги и техничката поддршка, времето на
испорака или извршување или други важни елементи
за евалуација на понудите.

Бр. 27 - Стр. 33

(3) Елементите на критериумот економски најповолна понуда, како и максималниот број на бодови за
секој елемент одделно мора јасно да се дефинирани во
огласот за доделување на договорот за јавна набавка,
конкретно да се поврзани со предметот на договорот за
јавна набавка и, откако ќе бидат утврдени, не можат да
се менуваат за целото времетраење на постапката за
доделување на договорот за јавна набавка.
(4) Договорниот орган е должен во тендерската документација да даде објаснување како ќе ги вреднува и
применува елементите на критериумот економски најповолна понуда.
(5) Методологијата за изразување на критериумите
за доделување на договорот за јавна набавка во бодови
ја пропишува министерот за финансии.
Дел 4
Доделување на договор за јавна набавка
Член 162
(1) Договорниот орган ја избира најповолната понуда, за што донесува одлука, врз основа на критериумот за доделување на договорот утврден во огласот за
доделување на договор за јавна набавка и во тендерската документација, ако понудувачот чија понуда е најповолна ги исполнува пропишаните критериуми за утврдување на способноста.
(2) Договорниот орган е должен да донесе одлука за
избор или за поништување на постапката во рок кој не
е подолг од рокот за поднесување на понудите, односно пријавите за учество во конкретната постапка, сметајќи од денот определен како краен рок за поднесување на понудите, односно пријавите за учество.
Член 163
(1) Доколку одделна понуда содржи невообичаено
ниска цена која е значително пониска од реалната пазарна цена што предизвикува сомнеж дека договорот
ќе биде извршен, договорниот орган од понудувачот
бара во писмена форма и пред одбивање на понудата,
детали околу понудата за кои смета дека се важни и ги
проверува доказите што биле доставени за оправдување на цената на понудата.
(2) Договорниот орган ги зема предвид доказите
што ги доставил понудувачот согласно со ставот (1) на
овој член, особено во однос на:
- економската основа за формирање на цената којашто го одразува производствениот процес или дадените услуги,
- избраните технички решенија или кои било други
особено поволни услови кои понудувачот ги има на
располагање за извршување на работите, или за обезбедувањето на стоките или услугите,
- оригиналноста на стоките, услугите или работите
понудени од страна на понудувачот,
- почитување на прописите за заштитата при работа
и работните услови при извршувањето на работите,
обезбедувањето на услугите или доставувањето на стоките и
- можноста понудувачот да користи државна помош.
Член 164
(1) Ако договорниот орган утврди дека цената на
понудата е невообичаено ниска, бидејќи понудувачот
добил државна помош, понудата може да биде одбиена
по тој основ ако, по барање на дополнителни појаснувања, понудувачот не докажал во рок од три дена од
денот на приемот на барањето дека државната помош
била законски доделена.
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(2) Кога договорниот орган одбил понуда врз основа на ставот (1) на овој член е должен да испрати известување до Бирото.
Член 165
(1) Договорниот орган го склучува договорот за јавна набавка со понудувачот чија понуда е избрана за
најповолна врз основа на техничката и на финансиската понуда во рокот на важност на понудата.
(2) Ако избраниот понудувач се откаже од склучување или извршување на договорот, договорниот орган
може да го склучи со следниот рангиран понудувач
или да ја поништи постапката.
(3) Договорниот орган е должен да ги чува документите врз основа на кои е извршен изборот на најповолна понуда.
Член 166
Секое лице кое има правен интерес во врска со постапката за јавна набавка или договорот за јавна набавка, вклучувајќи го и државниот правобранител, може да побара да се поведе постапка за ништовност на
договорите за јавни набавки.
Дел 5
Известување на кандидатите или понудувачите
Член 167
(1) Договорниот орган, во зависност од постапката
која се користи за доделување на договорот за јавна набавка, писмено ги известува кандидатите, односно понудувачите за одлуките во врска со извршената претквалификација, доделувањето на договорот за јавна набавка, склучувањето на рамковната спогодба или поништувањето на постапката за доделување на договорот. Известувањето се доставува во рок од три дена од
донесувањето на соодветната одлука.
(2) Во прилог на известувањето се доставува и примерок од соодветната одлука.
(3) Известувањето од ставот (1) на овој член се испраќа во писмена форма.
(4) Формата и содржината на известувањето од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за финансии.
Член 168
Во зависност од постапката за доделување на договор за јавна набавка, во известувањето од членот 167
став (1) на овој закон договорниот орган е должен да го
извести понудувачот или понудувачите чија понуда е
избрана за најповолна, како и кандидатите или понудувачите што биле одбиени или оние чија понуда не била
избрана за најповолна, за причините за донесување на
одлуката, и тоа секој:
- неизбран кандидат за причините за отфрлање на
неговата пријава за учество,
- понудувач чија понуда е отфрлена за причините за
отфрлање на неговата понуда, со детално образложение зошто понудата е неприфатлива и
- понудувач кој поднел прифатлива понуда која не
била избрана за најповолна, за името на избраниот понудувач или понудувачи и причините за изборот.
Дел 6
Поништување на постапката за доделување
на договор за јавна набавка
Член 169
(1) Договорниот орган може да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка, ако:
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- бројот на кандидати е понизок од минималниот
број предвиден за постапките за доделување на договор за јавна набавка согласно со овој закон,
- не е поднесена ниту една понуда или ниту една
прифатлива понуда,
- не е поднесена ниту една соодветна понуда во постапка каде што предметот на договорот е оформен во
единствен дел, како и во постапките каде што предметот на договорот е оформен во повеќе делови и каде
што може да се утврди соодветноста на понудите,
- се поднесени прифатливи понуди кои не можат да
се споредат поради различниот пристап во техничките
или финансиските понуди,
- настанале непредвидени промени во буџетот на
договорниот орган,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповолни
од реалните на пазарот,
- оцени дека тендерската документација содржи
битни пропусти или недостатоци, до моментот на отворање на понудите,
- поради непредвидени и објективни околности се
промениле потребите на договорниот орган или
- договорниот орган не може да изврши избор на
најповолна понуда поради битни повреди на законот
согласно со членот 210 од овој закон.
(2) Во случај на поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка врз основа на
ставот (1) алинеја 8 на овој член, договорниот орган не
смее да спроведе нова постапка за истиот предмет на
договорот во период од шест месеци од денот на донесувањето на одлуката за поништување на постапката.
(3) Одговорното лице кај договорниот орган донесува одлука за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка.
Член 170
(1) Договорниот орган писмено ги известува сите
учесници во постапката за доделување на договор за
јавна набавка, најдоцна во рок од три дена од денот на
поништувањето, во врска со престанокот на обврските
на учесниците што произлегуваат од поднесувањето на
понудите и за причините за поништување на постапката.
(2) Договорниот орган објавува известување за поништување на постапката за доделување на договор за
јавна набавка на ЕСЈН во рок од 30 дена од денот на
поништувањето на постапката.
Глава VIII
Завршување на постапката за доделување на
договор за јавна набавка
Член 170-а
(1) Постапката за доделување на договор за јавна
набавка завршува на денот на конечноста на одлуката
за избор или за поништување на постапката.
(2) Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите
кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во
тендерската документација.
Член 171
Договорниот орган е должен да оформи досие за
постапката за секој доделен договор за јавна набавка
или склучена рамковна спогодба.
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Член 172
Договорниот орган го чува досието за постапката за
доделување на договорот за јавна набавка најмалку пет
години од денот на извршувањето на соодветниот договор за јавна набавка.

Член 177
Ако се доделува секторски договор за вршење на
повеќе опфатени дејности, договорниот орган ги применува правилата што се однесуваат на основната опфатена дејност за која е наменет договорот.

Член 173
Во зависност од спроведената постапка за доделување на договор за јавна набавка, досието за постапката особено содржи:
- одлука за јавна набавка,
- претходно индикативно известување и доказ дека
истото е испратено за објавување,
- оглас за доделување на договор за јавна набавка и
доказ дека истиот е испратен за објавување,
- тендерска документација,
- пристигнати пријави за учество,
- комуникација меѓу договорниот орган и економските оператори,
- извештај за оценување на способноста на кандидатите,
- одлука за избор на квалификувани кандидати,
- пристигнати понуди,
- записник од јавното отворање,
- изјави за постоење/непостоење на судир на интереси,
- извештаи од надворешните стручни лица,
- извештај за извршената евалуација,
- одлука за избор на најповолна понуда,
- потпишан договор за јавна набавка или рамковна
спогодба и
- известување за склучен договор и доказ дека истото е испратено за објавување.

Член 178
(1) Ако договорниот орган од членот 4 став (1) точки а), б) и в) на овој закон доделува договор за јавна
набавка во функција на повеќе дејности, меѓу кои барем една е опфатена дејност, а друга дејност е опфатена со одредбите на Главата III од овој закон и објективно не е можно да се утврди за која дејност главно е наменет договорот, тој не претставува секторски договор
и договорниот орган го применува овој закон како за
договорите за јавни набавки од Главата III на овој закон.
(2) Ако договорниот орган од членот 4 став (1) точки а), б) и в) на овој закон доделува договор за јавна
набавка во функција на повеќе дејности, меѓу кои барем една е опфатена дејност, а друга дејност не е предмет на овој закон и објективно не е можно да се утврди
за која дејност главно е наменет договорот, тој претставува секторски договор.
(3) Ако договорниот орган од членот 4 став (1) точки г) и д) на овој закон доделува договор за јавна набавка во функција на повеќе дејности, меѓу кои барем
една е опфатена дејност и објективно не е можно да се
утврди за која дејност главно е наменет договорот, тој
претставува секторски договор.

Член 174
Одредбите од членот 173 на овој закон соодветно се
применуваат на доделувањето на секторски договори
од Главата IX на овој закон.

Член 179
Опфатени дејности, во смисла на членот 176 став
(1) алинеја 1 од овој закон, се поставување и стопанисување на фиксни мрежи наменети за обезбедување
јавни услуги во поглед на производство, пренос или
дистрибуција на вода за пиење или снабдување со вода
за пиење на таквите мрежи.

Член 175
Ако договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор со користење на електронски
средства или електронски аукции, е должен да обезбеди целосно следење на активностите што ги спроведува за време на постапката за доделување на договорот,
заради отворање на досието од членот 173 на овој закон.
Глава IX
Секторски договори
Дел 1
Дејности за кои се доделуваат секторски
договори
Оддел 1
Опфат
Член 176
(1) Дејности за кои се доделуваат секторски договори (во натамошниот текст: опфатени дејности) се:
- водоснабдување,
- енергетика,
- транспорт,
- поштенски услуги и
- други опфатени дејности.
(2) Одредбите од овој закон се применуваат на секторските договори, освен ако поинаку не е уредено во
оваа глава.

Оддел 2
Водоснабдување

Член 180
Договорниот орган кој врши некоја од дејностите
на членот 179 од овој закон ги применува одредбите од
оваа глава и при доделување на договор или организирање на конкурс за избор на идејно решение во врска
со:
- поставување, стопанисување и снабдување на
мрежи со вода за пиење, поврзани со хидраулични инженерски проекти, наводнување или дренажа на земјиште, од кои над 20% од вкупниот капацитет на водата се користи за пиење или
- поставување, стопанисување и снабдување на
мрежи за отстранување или третман на отпадни води.
Член 181
Снабдувањето со вода за пиење на мрежите наменети за обезбедување јавни услуги кое го врши договорниот орган од членот 4 став (1) точки г) и д) на овој закон не претставува опфатена дејност во смисла на членот 179 од овој закон, ако:
- производството на вода за пиење е потребно за извршување на дејности кои не претставуваат опфатени
дејности и
- снабдувањето на мрежите зависи исклучиво од
сопствената потрошувачка на самиот субјект и не надминува 30% од вкупното сопствено производство на
вода за пиење, земајќи ги предвид претходните 36 месеца.
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Оддел 3
Енергетика
Член 182
Опфатени дејности, во смисла на членот 176 став
(1) алинеја 2 од овој закон, се поставувањето и стопанисувањето на фиксни мрежи наменети за обезбедување јавни услуги во поглед на производство, пренос или
дистрибуција, односно снабдувањето со гас, топлинска
или електрична енергија на таквите мрежи.
Член 183
Снабдувањето со гас или топлинска енергија на
мрежите наменети за обезбедување јавни услуги од
страна на договорен орган од членот 4 став (1) точки г)
и д) на овој закон не претставува опфатена дејност во
смисла на членот 182 од овој закон, ако:
- производството на гас или топлинска енергија е
последица од вршењето на дејност која не претставува
опфатена дејност и
- снабдувањето на јавната мрежа со гас или топлинска енергија е насочено само кон економско искористување на таквото производство и не надминува повеќе
од 20% од прометот на договорниот орган, земајќи го
предвид просекот за претходните 36 месеца, вклучувајќи ја и тековната година.
Член 184
Снабдувањето со електрична енергија на мрежите
наменети за обезбедување јавни услуги од страна на
договорен орган од членот 4 став (1) точки г) и д) на
овој закон не претставува опфатена дејност во смисла
на членот 182 од овој закон, ако:
- електричната енергија се произведува заради задоволување на сопствената потрошувачка потребна за
вршење на дејност која не претставува опфатена дејност и
- снабдувањето на јавната мрежа со електрична
енергија зависи исклучиво од сопствената потрошувачка на договорниот орган и не надминува 30% од вкупното сопствено производство на електрична енергија,
земајќи ги предвид претходните 36 месеца, вклучувајќи ја и тековната година.
Оддел 4
Транспорт
Член 185
Опфатени дејности, во смисла на членот 176 став
(1) алинеја 3 од овој закон, се вршењето на транспортни услуги на редовните железнички и патни линии.
Член 186
Вршењето на транспортни услуги со автобус не
претставува опфатена дејност кога другите субјекти
можат да ги обезбедат истите услуги, на истата географска област и под истите услови како и договорните
органи.
Оддел 5
Поштенски услуги
Член 187
(1) Опфатени дејности, во смисла на членот 176
став (1) алинеја 4 од овој закон, се обезбедувањето на:
- универзални поштенски услуги,
- резервирани поштенски услуги,
- размена на документи, сметки и фактури,
- услуги со неадресирани поштенски пратки,

- услуги со додадена вредност што вклучуваат пренос на податоци со електронски средства (вклучувајќи
пренесување на кодирани документи, создавање бази
на податоци на корисници и пренос и достава на
препорачани пратки по електронски пат),
- финансиски услуги кои се вршат по договор во
пошта, во кои спаѓаат банкарски услуги, наплата на
вирмани, платежни картички, наплата на јавни давачки, трансфер на пари од тековни и жиро сметки, услуги за наплата на осигурување и слично,
- филателистички услуги или
- логистички услуги, вклучувајќи физичка испорака
и магацинско сместување на поштенски пратки кои се
поврзани со други вонпоштенски услуги.
(2) Услугите од ставот (1) алинеи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на
овој член претставуваат опфатени дејности, ако субјектот кој ги обезбедува овие услуги обезбедува и универзални или резервирани поштенски услуги.
Оддел 6
Други опфатени дејности
Член 188
Други опфатени дејности се дејностите во врска со
истражување на земјиштето заради вадење нафта, гас
или јаглен или изградба и стопанисување со аеродроми
или пристаништа (езерски или речни) или други терминални објекти на носачи и тоа по воздушен или внатрешен воден пат.
Дел 2
Посебни исклучоци
Член 189
Овој закон не се применува на секторски договори
кои се доделуваат заради набавка на:
- стоки заради препродавање или изнајмување на
други субјекти, под услов договорниот орган да нема
никакви посебни или ексклузивни права за продавање
или изнајмување на тие стоки, а другите субјекти да се
слободни да ги продаваат или изнајмуваат според истите услови или
- стоки, услуги или работи наменети за вршење на
опфатени дејности во странство.
Член 190
(1) Овој закон не се применува на договори доделени од страна на договорен орган од членот 4 став (1)
точки г) и д) на овој закон чиј предмет е набавка на
стоки, услуги или работи со цел за извршување на дејности кои не претставуваат опфатени дејности согласно со оваа глава.
(2) Овој закон не се применува на договори доделени од договорни органи од членот 4 став (1) точка д) на
овој закон, доколку проценетата вредност на договорот
изнесува до 200.000 евра во денарска противвредност
за договори за јавна набавка на стоки и услуги и
4.000.000 евра во денарска противвредност за договори
за јавни набавки на работи.
Член 191
Овој закон не се применува на договори чиј предмет е набавка на вода, ако ги доделува договорен орган
кој врши опфатена дејност од членот 179 на овој закон.
Член 192
Овој закон не се применува на договори чиј предмет е набавка на електрична енергија или горива за
производство на електрична енергија, ако ги доделува
договорен орган кој врши опфатена дејност од членот
182 или 188 на овој закон.
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Член 193
(1) Овој закон не се применува за доделување на
секторски договор:
- од страна на договорен орган на поврзано претпријатие или
- од страна на правно лице формирано од повеќе
договорни органи, исклучиво заради вршење на опфатената дејност, на друштво кое е поврзано со еден или
повеќе договорни органи кои се дел од тоа правно
лице.
(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се применуваат само во случај најмалку 80% од просечниот
промет на поврзаното друштво за претходните три години да потекнува од обезбедувањето такви стоки, услуги или работи на друштвата кои се поврзани со него.
(3) Поврзано друштво претставува друштво:
- врз кое договорниот орган има, директно или индиректно доминантно влијание,
- кое може да врши доминантно влијание врз договорниот орган или
- кое заедно со договорниот орган е предмет на доминантно влијание од страна на друго друштво.
(4) Доминантно влијание постои кога едниот субјект директно или индиректно:
- е сопственик на поголемиот дел од капиталот во
другиот субјект,
- го контролира мнозинството гласови врз основа
на акциите или уделите издадени од страна на другиот
субјект или
- може да назначи повеќе од половина членови во
органите на управување или во надзорниот одбор.
Член 194
(1) Овој закон не се применува за доделување на
секторски договор:
- од правно лице формирано од повеќе договорни
органи исклучиво за спроведување на опфатена дејност
на договорен орган кој е негов дел или
- од договорен орган, на правно лице формирано од
повеќе договорни органи исклучиво за спроведување
на опфатена дејност во кое договорниот орган е дел.
(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се применуваат ако правното лице е формирано за извршување
на опфатената дејност во период од најмалку три години.
Член 195
Бирото може да побара договорниот орган да му
достави известување за кој било договор кој се доделува врз основа на одредбите од Делот 2 на оваа глава, а
договорниот орган е должен да одговори на ова барање.
Дел 3
Постапки за доделување на секторски
договори

се:

Член 196
(1) Постапки за доделување на секторски договори

- отворена постапка,
- ограничена постапка,
- постапка со преговарање со претходно објавување
на оглас,
- постапка со преговарање без претходно објавување на оглас и
- постапка со барање за прибирање на понуди.
(2) При доделување на секторски договор соодветно се применуваат и одредбите од членот 21 став (3) на
овој закон.
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Член 197
(1) Договорниот орган доделува секторски договори со спроведување на отворена постапка, ограничена
постапка или постапка со преговарање со претходно
објавување на оглас.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член договорниот орган може да ги примени и другите постапки
предвидени во членот 196 став (1) од овој законсамо во
случаите од членовите 100 став (1) и 198 на овој закон.
Член 198
(1) При доделување на секторски договор договорниот орган може да спроведе постапка со преговарање
без претходно објавување на оглас во следниве случаи:
- кога по претходно спроведени две отворени постапки или постапки со барање за прибирање на понуди не е поднесена ниту една понуда, односно кога по
претходно спроведени две ограничени постапки не е
поднесена ниту една пријава за учество во првата фаза,
под услов да не се сменети условите од тендерската документација,
- кога договорот е само за цели на истражување, експериментирање, проучување или развој, а не заради
обезбедување добивка или надоместување на трошоците за истражувањето и развојот, и сé додека со доделувањето на таков договор не се повредува конкурентното доделување на подоцнежни договори за овие цели,
- кога од технички или уметнички причини, односно од причини врзани за заштита на ексклузивните
права (патент и слично), договорот може да го изврши
само одреден економски оператор,
- кога од причини од крајна итност предизвикани
од настани кои договорниот орган не можел да ги
предвиди, рокот за објавување на отворена постапка,
ограничена постапка, постапка со барање за прибирање
на понуди или постапка со преговарање со претходно
објавување на оглас не може да се примени,
- кога договорниот орган мора да набави дополнителни испораки од првобитниот понудувач 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,
- за договор кога постои можност да се обезбеди со
искористување на некоја посебна поволна можност
што е достапна само за многу кратко време по цена
значително пониска од вообичаената пазарна цена,
- за договор за јавна набавка на стоки 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,
- за договор за јавна набавка на услуги кој следи по
спроведување на конкурс за избор на идејно решение и
мора да се додели на најдобро рангираниот учесник
или на еден од најдобро рангираните учесници. Кога
договорот мора да се додели на еден од најдобро рангираните учесници, договорниот орган ги поканува сите нив да учествуваат во преговорите и
- за договор за јавна набавка на дополнителни работи или услуги кои не се вклучени во основниот договор, а кои поради непредвидени околности се нужни,
под услов склучувањето на договорот да се изврши со
носителот на набавката од основниот договор кога:
а) таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор без поголеми проблеми за договорниот орган или
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б) таквите работи или услуги, иако можат да се одделат од извршувањето на основниот договор, се неопходни за неговото завршување.
(2) Вкупната вредност на дополнителните работи,
непредвидените работи, вишоците на работи и кусоците на работи или на дополнителните услуги од ставот
(1) алинеја 9 на овој член не смее да надмине 30% од
вредноста на основниот договор.
(3) Во случаите од ставот (1) алинеи 1, 4 и 9 од овој
член договорниот орган ја започнува постапката со
преговарање без претходно објавување на оглас само
по добивање на претходна согласност од Советот.
(4) Во случаите од ставот (1) алинеја 1 од овој член
Советот при издавање на согласноста проверува дали
договорниот орган извршил измени во тендерската документација во претходно спроведените редовни постапки и тендерската документација што има намера да
ја користи во постапката со преговарање.
(5) По исклучок на ставот (3) од овој член, договорниот орган нема обврска да добие согласност пред да
спроведе постапка со преговарање без претходно објавување на оглас врз основа на ставот (1) алинеја 4 од
овој член доколку директно е загрозена безбедноста,
животот и здравјето на луѓето.
Дел 3-а
Посебен начин на доделување на секторски
договори за јавни набавки
Член 198-а
(1) Заради утврдување на способноста на понудувачите, договорните органи од членот 4 став (1) точки г)
и д) од овој закон можат да воспостават и да водат квалификациски систем на понудувачи.
(2) Договорниот орган може да ги прифати и да ги
користи квалификациските системи воспоставени од
други договорни органи.
Член 198-б
(1) Квалификацискиот систем се воспоставува со
објавување оглас за воспоставување квалификациски
систем во ЕСЈН.
(2) Квалификацискиот систем содржи објективни
критериуми и правила за утврдување на способноста
на понудувачите кои бараат прием во системот.
(3) Квалификацискиот систем ги вклучува стандардните постапки за доделување на договор за јавна набавка во однос на утврдување на способноста на понудувачот и ќе биде во согласност со стандардните постапки за доделување на договор за јавна набавка во однос
на изготвувањето на техничките спецификации или
техничките стандарди, при што таквите спецификации
и стандарди можат да се модифицираат по потреба.
(4) Квалификацискиот систем може да функционира и да се применува во фази.
(5) Ако квалификацискиот систем трае подолго од
три години, огласот за воспоставување на квалификацискиот систем се објавува еднаш годишно во согласност со ставот (1) на овој член.
(6) Формата и содржината на образецот на огласот
за воспоставување квалификациски систем ги пропишува министерот за финансии.
Член 198-в
(1) Понудувачот може да поднесе барање за прием
во квалификацискиот систем во кое било време, а оценувањето на способноста на понудувачот ќе се спроведе во најкус можен рок, но не подолго од шест месеци
од денот на поднесувањето на барањето.
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(2) Доколку оценувањето на способноста на понудувачот кој бара прием во квалификацискиот систем ќе
трае подолго од четири месеци од денот на поднесувањето на барањето, договорниот орган има обврска да
го извести за тоа понудувачот во рок од два месеца од
денот на поднесувањето на барањето, како и за датумот до кога договорниот орган очекува да заврши со
оцена на способноста.
(3) Договорниот орган донесува писмена одлука со
детално образложение на причините за прием или одбивањето на прием на понудувач во квалификацискиот
систем.
Член 198-г
(1) Договорниот орган води список на квалификувани понудувачи примени во неговите квалификациски
системи, поделени во категории според видот на договорите за јавни набавки за кој се однесува квалификацијата.
(2) Договорниот орган мора да обезбеди списокот
на квалификувани понудувачи да е јавно достапен на
неговата веб страница.
Член 198-д
(1) Договори за јавни набавки преку квалификацискиот систем се спроведуваат по пат на втора фаза од
ограничена постапка или втора фаза од постапка со
преговарање со објавување на оглас.
(2) Покана за поднесување понуди се доставува до
сите понудувачи кои се примени во квалификацискиот
систем на договорниот орган за поединечниот предмет
на договорот.
Член 199
Ако две или повеќе понуди се разликуваат за помалку од три поени со примена на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка, договорниот
орган како најповолна може да ја избере онаа понуда
каде што над 50% од стоките што се нудат се со потекло од Република Македонија, државите членки на Европската унија и од држави со кои Република Македонија има склучено меѓународен договор кој обезбедува
еднаков третман на економските оператори од Република Македонија на пазарот на таа држава.
Глава X
Правна заштита
Дел 1
Државна комисија за жалби по јавни набавки
Член 200
(1) Државната комисија за жалби по јавни набавки
(во натамошниот текст: Државната комисија) е надлежна за:
- решавање по жалби во постапките за доделување
договори за јавни набавки пропишани со овој закон,
- решавање по жалби во постапките за доделување
договори за концесии и јавно приватно партнерство,
- решавање по жалби на решение донесено од Советот согласно со овој и друг закон и
- други работи согласно со закон.
(2) Државната комисија одлучува за законитоста на
дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија, како и на одлуките како поединечни правни акти донесени во постапките од ставот (1) на овој член, како и за
други работи согласно со закон.
(3) Државната комисија одлучува и за други барања
кои во постапката на правна заштита се дозволени да
ги поднесат странките во постапката.
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(4) Одредбите од оваа глава соодветно се применуваат при обезбедувањето правна заштита во постапките
за доделување договори за концесии и јавно приватно
партнерство.
Член 201
(1) Државната комисија е државен орган кој е самостоен во својата работа и има својство на правно
лице.
(2) Државната комисија има стручна служба.
(3) Со стручната служба раководи генерален секретар на Државната комисија кој учествува и на седниците на Државната комисија без право на глас.
(4) На вработените во стручната служба се применуваат одредбите од Законот за административни
службеници и од Законот за вработените во јавниот
сектор.
(5) Седиштето на Државната комисија е во Скопје.
(6) Државната комисија се финансира од Буџетот на
Република Македонија.
Член 202
(1) Државната комисија е составена од претседател
и четири члена кои функцијата ја извршуваат професионално, со полно работно време и не можат да имаат
друга функција и да бидат вработени на друго работно
место, или да добиваат друг надомест, освен платата и
надоместоци од повремени едукативни и авторски хонорари.
(2) Претседателот и членовите на Државната комисија ги именува по пат на јавен оглас кој се објавува во
најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата
територија на Република Македонија, од кои еден од
весниците што се издаваат е на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен
јазик различен од македонскиот јазик и ги разрешува
Собранието на Република Македонија на предлог на
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на
Собранието на Република Македонија.
(3) Претседателот и членовите на Државната комисија се именуваат за период од пет години со право на
повторен избор.
(4) За член на Државната комисија може да биде
именувано лице кое ги исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според
ЕКТС, односно завршен VII/1 степен образование од
областа на правото;
4) има работно искуство од најмалку пет години од
кои најмалку три години од областа на јавните набавки;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за познавање на англиски јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со најмалку Б2 ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,
- БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) со најмалку Б2 ниво и
6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
(5) За претседател на Државната комисија може да
биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:
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1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според
ЕКТС, односно завршен VII/1 степен образование од
областа на правото;
4) има положено правосуден испит;
5) има работно искуство од најмалку пет години од
кои три години во областа на јавните набавки;
6) поседува еден од следните меѓународно признати сертификати за познавање на англиски јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со најмалку Б2 ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,
- БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) со најмалку Б2 ниво и
7) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
(6) Претседателот и членовите на Државната комисија од редот на своите членови избираат заменикпретседател со мнозинство гласови, по принципот на
ротација на секои шест месеци.
(7) Претседателот и членовите на Државната комисија не можат да бидат членови во органи и тела кои ги
избира или именува Собранието на Република Македонија или Владата.
(8) За време на траењето на мандатот претседателот
и членовите на Државната комисија имаат право на
плата. Коефициентот за пресметување на плата на
Претседателот на Државната комисија изнесува 3,8, а
за членовите изнесува 3,7.
Член 203
(1) Собранието на Република Македонија го разрешува претседателот или член на Државната комисија
пред истекот на мандатот, ако:
- тоа сам го побара,
- трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата, што го утврдува Собранието на Република Македонија,
- е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест
месеца,
- ги исполни условите за старосна пензија,
- врши работи кои се неспоиви со функцијата член
или претседател на Државната комисија или
- настапи смрт на претседателот или членот.
(2) Предлог за разрешување на претседателот и
член на Државната комисија може да поднесе и Владата.
(3) За постоењето на причини за разрешување на
претседателот или член на Државната комисија пред
истекот на мандатот, претседателот (или заменикот во
случај на разрешување на претседателот) е должен да
го извести Собранието на Република Македонија.
(4) Собранието на Република Македонија започнува
постапка за утврдување на предлог за именување на
претседател и членови на Државната комисија најмалку три месеца пред истекот на нивниот мандат. Постапката за именување треба да заврши најмалку 30 дена
пред редовниот истек на мандатот на претседателот и
членовите.
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Член 204
Со деловник се уредува начинот на работењето и
одлучувањето на Државната комисија.
Член 205
(1) Државната комисија за своето работење поднесува годишен извештај до Собранието на Република
Македонија до крајот на март во тековната година за
претходната година.
(2) На барање на Собранието на Република Македонија Државната комисија е должна да поднесе извештај
и за период пократок од една година.
(3) Годишниот извештај особено содржи:
- број на примени предмети,
- број на решени предмети (отфрлени, одбиени и
прифатени жалби),
- број на поништени постапки,
- број на нерешени предмети,
- број на предмети за кои е покренат управен спор
(одбиени и прифатени предмети),
- статистичка анализа на постапките на правна заштита и
- оцена на состојбата со правната заштита и на системот за јавни набавки во целина.
(4) Стручната служба на Државната комисија го
подготвува годишниот извештај за работата на Државната комисија.
(5) Државната комисија донесува финансиски, стратешки планови и годишна програма за работата на
Државната комисија кои ги доставува до Собранието
на Република Македонија најдоцна до крајот на март
од тековната година и го организира нивното спроведување.
(6) На финансиските и стратешките планови, како и
на годишната програма за работа на Државната комисија согласност дава Собранието на Република Македонија.
Член 206
Се забранува секој облик на влијание врз донесувањето на одлуките на Државната комисија, а особено секоја злоупотреба на јавните овластувања, заради влијаење на текот и исходот на постапката.
Член 207
(1) Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој
претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да
бара правна заштита против одлуките, дејствијата и
пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка.
(2) Правна заштита може да бара и државниот правобранител на Република Македонија, кога ги штити
интересите на државата или јавниот интерес.
Член 208
Договорниот орган не смее да го потпише договорот за јавна набавка и да пристапи кон негово извршување во рок од 12 дена, односно пет дена кај постапката со барање за прибирање на понуди, сметајќи од
денот на приемот на одлуката со која се одлучува за
поединечно право во постапката за доделување на договорот за јавна набавка, освен:
- во случаите од членовите 99 и 198 од овој закон,
- во случај кога во постапката учествувал само еден
понудувач чија понуда е избрана за најповолна или
- во случај на поединечни договори за јавни набавки врз основа на рамковна спогодба.
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Член 209
(1) Во постапката за правна заштита странките се
должни да ги изнесат сите факти на кои ги засноваат
своите барања, како и дејствија или пропуштања за
преземање дејствија од страна на договорниот орган во
постапката за доделување на договор за јавна набавка и
да достават соодветни докази за тоа.
(2) Во постапката за правна заштита договорниот
орган е должен да ги докаже фактите и околностите
врз основа на кои ја донел својата одлука, презел дејствија или пропуштил да преземе дејствија во реализацијата на постапката за доделување на договор за јавна
набавка, која е предмет на постапка за правна заштита.
(3) Подносителот на жалбата во постапката за правна заштита е должен да докаже или да го стори веројатно постоењето на фактите и причините кои се однесуваат на правото за поднесување на жалба, повреда на
постапката, или повреда на материјалното право, кои
се истакнати во жалбата.
Член 210
Битни повреди на законот во постапките за доделување на договор за јавна набавка се, ако:
- постапката за доделување на договор за јавна набавка е спроведена без одлука за јавна набавка со елементите пропишани во членот 28 ставови (2) и (3) на
овој закон,
- постапката за доделување на договор за јавна набавка е спроведена без да се спроведе технички дијалог
во случаите каде што неговото спроведување е задолжително согласно со овој закон,
- тендерската документација на постапката за доделување на договор за јавна набавка не е во согласност
со овој закон и довела или можела да доведе до дискриминација на економските оператори или ограничување на пазарната конкуренција,
- не е постапено согласно со член 54 став (2) од овој
закон,
- се сторени битни пропусти кои се однесуваат на
отворањето на понудите,
- се сторени битни пропусти кои се однесуваат на
евалуацијата на понудите,
- не е постапено согласно со членот 140 ставови
(11) и (12) од овој закон,
- не е постапено според членот 215, а во врска со
членот 222 ставови (4) и (5) од овој закон,
- е објавен оглас за доделување договор за јавна набавка без да се обезбеди согласност во случаите каде
што добивањето согласност е задолжително согласно
со овој закон,
- не е постапено согласно со решението на Државната комисија,
- е извршен избор на понуда која не е најповолна и
- е извршен избор на неприфатлива понуда.
Член 211
Во постапката за правна заштита Државната комисија постапува во границите на жалбените наводи, а по
службена должност и во поглед на битните повреди
пропишани во член 210 од овој закон.
Дел 2
Жалба
Член 212
(1) Жалбата ги содржи следниве елементи:
- податоци за подносителот на жалбата (име презиме, назив на економскиот оператор, адреса на престојувалиште и седиште),
- податоци за застапникот или полномошникот,
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- назив и седиште на договорниот орган,
- број и датум на постапката за доделување на договор за јавна набавка и податоци за огласот за доделување на договор за јавната набавка,
- број и датум на одлуката за избор на најповолна
понуда, поништување на постапката или други одлуки
на договорниот орган,
- податоци за дејствијата или пропуштањата за преземање на дејствија од страна на договорниот орган,
- опис на фактичката состојба,
- опис на неправилностите и образложение по истите,
- предлог на докази,
- жалбено барање и/или барање за надомест за трошоците на постапката и
- потпис на овластено лице.
(2) Подносителот на жалбата е должен да приложи
и доказ за уплата на надомест за водење на постапката.
(3) Подносителот на жалбата кој нема седиште на
територијата на Република Македонија е должен да определи полномошник за прием на писмена.

- одговорот на жалбата со образложение на фактите
и правните наводи, како и жалбените барања, хронологија на постапката за доделување на договор за јавна
набавка, со наводи за битните елементи на постапката
за јавна набавка (проценета вредност, податоци за огласот, постапката на отворање на понудите, евалуација
на понудите, одлука за избор и друго),
- целокупната документација за постапката со попис на прилозите,
- понудите на понудувачите, а најмалку на подносителот на жалбата, избраниот и оние способни понудувачи кои имаат можност да бидат избрани и
- други докази за постоењето на претпоставени
околности за донесување на законити одлуки, дејствија
или пропуштања за преземање дејствија во постапката
за доделување на договор за јавна набавка.
(2) Во случај на жалба против решение на Советот
за јавни набавки, Советот ја доставува потребната документација, при што соодветно се применуваат одредбите од оваа Глава, освен членовите 228 и 229 од овој
закон.

Член 213
(1) Доколку доставената жалба не ги содржи најмалку податоците од членот 212 став (1) алинеи 1, 3, 4,
5 и 9 на овој закон, Државната комисија ќе побара од
подносителот да ја дополни жалбата и ќе одреди рок
кој не може да биде подолг од пет дена.
(2) Доколку подносителот не постапи по барањето
од ставот (1) на овој член, жалбата ќе се отфрли како
неуредна, освен ако од содржината на истата може да
се постапи и има поставено жалбено барање.

Член 216
(1) Постапката на правна заштита започнува со поднесување на жалбата, односно со барање за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка заради недоставување документација до Државната комисија согласно со членот 222 од овој закон.
(2) Жалбата се изјавува во рок од осум дена односно три дена кај постапката со барање за прибирање на
понуди од денот на:
- приемот на записникот од спроведениот технички
дијалог, во однос на дејствијата или пропуштањето за
преземање дејствија поврзани со спроведување на техничкиот дијалог,
- објавувањето на огласот за доделување на договор
за јавна набавка во однос на податоците, дејствијата
или пропуштањата за преземање дејствија од огласот,
- отворањето на понудите во однос на дејствијата
или пропуштањата за преземање дејствија поврзани со
тендерската документација, односно постапката за отворањето на понудите,
- истекот на рокот за донесување одлука за избор
или за поништување на постапката согласно со членот
162 став (2) од овој закон во однос на пропуштањето за
донесување на одлука за избор или за поништување на
постапката во соодветниот рок,
- приемот на одлуката со која се одлучува за поединечно право од постапката за доделување на договор за
јавна набавка, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката или
- сознанијата за незаконско водење на постапка за
доделување на договор за јавна набавка, најдоцна во
рок од една година од денот на завршувањето на спроведената постапка.
(3) Жалба се изјавува и во рок од три дена од приемот на известувањето за склучен договор врз основа на
рамковна спогодба.
(4) Кога постапката завршува со електронска аукција, рокот за изјавување на жалбата во однос на утврдувањето на способноста на понудувачите и целосната евалуација на првичните понуди се смета од денот
на прием на одлуката со која се одлучува за поединечно право од постапката за доделување на договор за
јавна набавка по завршување на електронската аукција.
(5) Економскиот оператор кој пропуштил да изјави
жалба во однос на одредбите од ставот (2) на овој
член, нема право на жалба во подоцнежната фаза на
постапката за истиот правен основ.

Дел 3
Начин на изјавување на жалба
Член 214
(1) Жалбата се изјавува до Државната комисија.
(2) Жалбата се поднесува лично или по препорачана пошта истовремено до договорниот орган и до
Државната комисија.
(3) Денот на поднесување на жалбата по препорачана пошта се смета за ден на поднесување.
(4) Во случај на лично поднесување на жалбата договорниот орган е должен да му издаде на подносителот потврда за времето на приемот.
(5) Примените жалби се заведуваат во деловодната
евиденција, се објавуваат на веб-страната на Државната комисија истиот ден кога се примени и по нив се
формираат предмети.
(6) Предметот за работа се распределува кај членовите и претседателот на Државната комисија по случаен електронски избор, преку електронски систем за
распределба на предметите.
(7) Лицето одговорно за управување со електронскиот систем за распределба на предмети од редот на
стручната служба од членот 201 став (2) на овој закон е
должно да обезбеди распределба на предметите исклучиво по случаен електронски избор преку системот од
ставот (6) на овој член.
(8) Претседателот и членовите на Државната комисија се должни да постапуваат по предметите само ако
им се распределени по случаен електронски избор.
Член 215
(1) Договорниот орган, најдоцна во рок од пет работни дена од приемот на жалбата, до Државната комисија ги доставува:
- жалбата со сите прилози, податоци и доказ за датумот на приемот,
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(6) При воспоставување на квалификациски систем,
жалбата во однос на дејствијата или пропуштањата за
преземање дејствија поврзани со тендерската документација се изјавува во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката за прием или одбивање на прием на
понудувач во квалификациски систем.
Дел 4
Дејство на жалбата и продолжување на постапката
за доделување на договорот за јавна набавка
Член 217
(1) Поднесената жалба го одложува потпишувањето
на договорот за јавна набавка и неговото извршување
до конечноста на одлуката на Државната комисија.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член Државната комисија може да го одобри продолжувањето на постапката за доделување на договорот за јавна набавка
на барање на договорниот орган.
(3) Договорот за јавна набавка потпишан спротивно
на ставовите (1) и (2) од овој член е ништовен.
Член 218
(1) Договорниот орган може да поднесе барање за
продолжување на постапката за доделување на договорот за јавна набавка. Барањето се поднесува истовремено со одговорот на жалбата.
(2) Барањето за продолжување на постапката за доделување на договор за јавна набавка кое е поднесено
спротивно на ставот (1) од овој член ќе се отфрли.
(3) Барањето за продолжување на постапката за доделување на договор за јавна набавка се однесува на
потпишување на договорот за јавна набавка кој е предмет на жалбата.
(4) Барањето за продолжување на постапката за доделување на договор за јавна набавка, може да се поднесе од причини поради кои може да настанат штети
заради неспроведување на постапката, а кои се непропорционални на нејзината вредност.
Член 219
По барањето за продолжување на постапката за доделување на договорот за јавна набавка Државната комисија ќе одлучи во рок од три дена од денот на поднесувањето.
Дел 5
Одлучување по жалба
Член 220
(1) Во постапката за правна заштита Државната комисија може да:
- го поништи решението на Советот или да го укине
решението на Советот и предметот да го врати на повторно одлучување,
- ја прекине постапката заради повлекување на
жалбата,
- ја отфрли жалбата заради ненадлежност, недозволеност, неуреденост, ненавременост, поради тоа што е изјавена од неовластени лица и во случај на неисполнување на обврската од членот 212 став (2) на овој закон,
- ја одбие жалбата поради неоснованост,
- ја укине одлуката, или да ги поништи дејствијата
во делот во кој се незаконски,
- му наложи на договорниот орган да ги преземе
дејствијата од членот 162 став (2) на овој закон кои
пропуштил да ги преземе, согласно со овој закон,
- ја поништи одлуката и да ја поништи целата постапка во случај кога во постапката за доделување на
договор за јавна набавка е причинета таква неправил-

ност која е причина за поништување според одредбите
на овој закон и законите со кои се уредува управната
постапка, и кога не е постапено според членот 215, а во
врска со членот 222 став (4) од овој закон,
- одлучува за барања за надомест на трошоци во постапката или
- одлучува по предлог за продолжување на постапката за јавна набавка.
(2) Државната комисија за главната работа одлучува со решение, а во останатите случаи со заклучок.
(3) Решението на Државната комисија е конечно.
(4) Договорниот орган е должен да постапи по решението на Државната комисија, во спротивно ќе се
смета дека не е спроведена постапка за доделување на
договор за јавна набавка согласно со овој закон.
(5) Договорниот орган задолжително ја известува
Државната комисија за постапувањето по нејзиното решение со кое се усвоила жалбата во рок од десет дена
од донесувањето на одлуката со која постапува по
усвоената жалба, односно од преземање на дејствието
што пропуштил да го преземе.
Член 220-а
(1) Во постапката за правна заштита Државната комисија го поништува договорот за јавна набавка или
рамковната спогодба, во целост или делумно, ако договорниот орган склучил:
- договор за јавна набавка или рамковна спогодба
без претходно спроведена постапка за доделување на
договор за јавна набавка, кога тоа е во спротивност на
одредбите од овој закон,
- договор за јавна набавка или рамковна спогодба
спротивно на членот 208 од овој закон,
- договор за јавна набавка или рамковна спогодба
спротивно на членот 217 од овој закон и
- поединечен договор за јавна набавка врз основа на
рамковна спогодба спротивно на членовите 119 став
(4) и 120 од овој закон.
(2) Во зависност од причините за поништување од
ставот (1) на овој член, земајќи ги предвид сите релевантни околности, вклучувајќи ја тежината на повредата на овој закон и постапувањето на договорниот орган, Државната комисија го поништува договорот за
јавна набавка или рамковната спогодба, вклучувајќи ги
сите негови правни последици од моментот на неговото настанување или само во однос на неговите договорни обврски кои сè уште не се реализирани.
(3) Државната комисија може да одлучи договорот
за јавна набавка или рамковната спогодба да остане на
сила во целост или делумно иако е склучен спротивно
на условите од ставот (1) на овој член ако, земајќи ги
предвид сите релевантни околности, утврди дека преовладуваат оправдани причини поврзани со општиот
интерес за Република Македонија заради кои договорот или рамковната спогодба треба да остане на сила.
(4) Економските интереси може да се сметаат за оправдани причини во смисла на ставот (3) на овој член
само во исклучителни случаи кога поништувањето на
договорот или рамковната спогодба би довело до несразмерни последици.
(5) Економските интереси кои се директно поврзани со предметот на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба, како што се трошоците што настануваат поради доцнење со реализација, трошоците за
спроведување на новата постапка за доделување договор за јавна набавка, трошоците што може да настанат
поради промена на носителот на набавка и трошоците
за правните обврски што се резултат од поништување
на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба
не претставуваат оправдани причини во смисла на ставот (3) на овој член.
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Член 221
(1) Ако договорниот орган по приемот на жалбата
најде дека истата е делумно или во целост основана
може постојната одлука да ја стави вон сила, односно
да донесе нова одлука, или да ја поништи постапката за
доделување на договор за јавна набавка, да го исправи
дејствието, да го преземе дејствието што го пропуштил
или да спроведе нова постапка за доделување на договор за јавна набавка, со известување на учесниците во
постапката на начин пропишан со овој закон, во рок од
пет дена од приемот на жалбата.
(2) Против новата одлука, дејствие или пропуштање
за преземање дејствие, подносителот на жалбата има
право на жалба под условите предвидени со овој закон.
(3) Договорниот орган кој ги користи овластувањата пропишани со овој член е должен за тоа да ја извести Државната комисија со доставување на новата одлука, односно докази за доставување на истата на жалителот.
Член 222
(1) Ако договорниот орган не постапи согласно со
членот 215 на овој закон, подносителот на жалбата има
право во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на
жалбата кај договорниот орган, да побара од Државната комисија да донесе одлука за поништување на целата постапка за доделување на договор за јавна набавка.
(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува
до Државната комисија и ги содржи доказите за доставување на жалбата до договорниот орган, податоците
за договорниот орган, предметот на договорот за јавна
набавка и повикувањето на бројот на огласот, ако му се
достапни.
(3) Државната комисија ќе го усвои предлогот на
жалителот во случај да се исполнети условите од ставот (2) на овој член.
(4) По истекот на рокот од 30 дена, во кој рок жалителот можел да побара поништување на целата постапка, ако договорниот орган сè уште не постапил според
членот 215 од овој закон, Државната комисија може по
службена должност да ја поништи целата постапка.
(5) Ако Советот не постапи согласно член 215 од
овој закон, Државната комисија по службена должност
ќе го укине решението на Советот и предметот ќе го
врати на повторно одлучување.
Член 223
(1) Странки во постапката на правна заштита се
подносителот на жалбата, договорниот орган и избраниот понудувач.
(2) За поведувањето на постапка на правна заштита,
Државната комисија го известува избраниот понудувач
по службена должност.
(3) Секоја странка има право да се произнесе за барањата и наводите на другата страна и да предлага докази. Државната комисија на секоја странка ќе и ги
достави поднесоците кои ќе ги прими по предметот по
кој се расправа за главната работа или поднесоците со
кои се предлагаат нови факти и докази.
(4) Секоја странка има право да ги разгледа списите
од предметот со исклучок на оној дел од понудата и
документацијата кој се однесува на доверливи информации утврдени со закон.
(5) Странките во постапката можат да ги застапуваат полномошници.
(6) Договорниот орган во постапката на правна
заштита, на барање на Државната комисија, е должен
да ја достави документацијата во рок кој таа ќе го одреди.
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(7) За донесување на одлука за трошоците во постапката на правна заштита, вредноста на предметот ќе се
пресмета според проценетата вредност на набавката.
Член 224
(1) По жалбените предмети Државната комисија одлучува на седница со мнозинство од вкупниот број членови. Седницата ја свикува претседателот на Државната комисија.
(2) Државната комисија може да работи само доколку на седницата се присутни најмалку три члена. На
седниците на Државната комисија задолжително присуствува претседателот и/или неговиот заменик.
(3) Член на Државната комисија не може да биде
воздржан при гласање.
(4) Седниците на Државната комисија не се јавни.
(5) За постапката за советување и гласање се води
посебен записник. Записникот го потпишуваат сите
присутни членови на Државната комисија и записничарот.
(6) Државната комисија одлучува во рок од 15 дена
од доставувањето на документацијата по предметот,
освен во случаите од членoвите 14 став (17) и 216 став
(2) алинеја 1 на овој закон кога одлучува во рок од 15
дена од денот на приемот на жалбата.
(7) По барање на најмалку 3 членови на Државната
комисија а заради оправдани причини или добиени нови информации или факти кои што одат во прилог на
итно решавање на предметот, Државната комисија одлучува во рок не подолг од 3 работни дена од приемот
на барањето доколку договорниот орган ја доставил
документацијата по предметот. Рокот од 3 работни дена започнува да тече од денот на доставување на документацијата доколку во моментот на поднесување на
барањето документација не била доставена.
(8) Членовите на Државната комисија во прилог на
барањето доставуваат образложение на причините или
новите информации или факти од ставот (7) на овој
член поради кои бараат постапување во пократок рок.
(9) Претседателот на Државната комисија е должен
по поднесеното барање од став (7) на овој член, односно по доставување на документацијата од став (7) на
овој член, да свика седница во рокот од став (7) на овој
член.
(10) Ако претседателот на Државната комисија не
свика седница во рокот од став (7) на овој член, седницата ја свикува заменикот на претседателот во рок од 2
работни дена од денот на истекот на рокот од став (7)
на овој член. Одлуката донесена на оваа седница се
смета дека е донесена навремено.
(11) Одлуките на Државната комисија се доставуваат електронски до странките во постапката во рок од 48
часа од завршувањето на седницата на која се донела
одлуката, за што странките задолжително доставуваат
електронска адреса до Државната комисија при доставување на жалбата, односно при доставување одговор
на жалбата.
(12) Одлуките се објавуваат на веб страницата на
Државната комисија.
Член 225
(1) При решавање по жалбите Државната комисија
води записник.
(2) Записникот треба да содржи битни податоци за
преземените дејствија, односно одлуките донесени на
расправата.
(3) Записникот го потпишува претседателот, присутните членови и записничарот и е составен дел на
предметот.
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Член 226
(1) Странките можат да предложат одржување на
усна расправа заради разјаснување на сложената фактичка состојба или одделни правни прашања, со образложение на причините поради кои ја предлагаат.
(2) Државната комисија одлучува по предлогот за
одржување на усната расправа.
(3) Државната комисија може да одлучи за одржување на усна расправа и во случај кога самата ќе утврди дека истото е потребно заради разјаснување на
сложената фактичка состојба или одделни правни прашања.
(4) Во текот на усната расправа се води записник.
(5) Усната расправа е јавна, а јавноста може да биде
исклучена заради потребата од чување на доверливи
информации согласно со закон.
Член 227
За изземање на претседателот и членовите на
Државната комисија соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.
Дел 6
Трошоци на постапката
Член 228
(1) Во постапката пред Државната комисија секоја
странка претходно ги сноси трошоците предизвикани
со своите дејствија.
(2) Државната комисија решава за трошоците на постапката на правна заштита, одредува кој ги сноси трошоците, нивниот износ, на кого и во кој рок мора да се
платат.
(3) Барањето за надоместок на трошоците на постапката треба да биде во потполност одредено, специфицирано и доставено пред донесување на решението.
(4) Странката која ја покренала постапката, а на чија штета постапката е завршена, е должна на спротивната страна да и ги надомести оправданите трошоци на
постапката.
(5) Во случај на повлекување или отфрлање на жалбата, подносителот на жалбата е должен на договорниот орган да му ги надомести оправданите трошоци на
постапката.
(6) Во случај на делумно усвојување на жалбата
Државната комисија може да одлучи секоја страна да
ги намири своите трошоци, трошоците за постапката
на правна заштита да ги подели на еднакви делови или
пропорционално со усвојување на жалбата.
(7) Во случај на целосно усвојување на жалбата договорниот орган е должен на подносителот на жалбата
да му ги надомести оправданите трошоци на постапката.
Член 229
(1) Во постапката пред Државната комисија подносителот на жалбата, покрај административната такса,
плаќа и надоместок за водење на постапката во зависност од висината на понудата, и тоа:
- до 20.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 100 евра во денарска противвредност,
- од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 200 евра во денарска противвредност,
- од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 300 евра во денарска противвредност или
- над 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 400 евра во денарска противвредност.

(2) Во случај на непостоење на понуда, висината на
надоместокот за водење на постапката се пресметува
врз основа на проценетата вредност на договорот за
јавна набавка, при што Државната комисија го известува подносителот на жалбата за висината на надоместокот и рокот во кој треба да достави доказ за негова уплата.
(3) Надоместокот за водење на постапката е приход
на Буџетот на Република Македонија.
Дел 7
Судска заштита и супсидијарна примена
на прописите
Член 230
(1) Против решението на Државната комисија може
да се покрене управен спор пред судот надлежен за водење на управни спорови.
(2) Судот надлежен за водење на управни спорови,
во предметите по јавни набавки, решава по итна постапка.
Член 231
На постапката пред Државната комисија која не е
уредена со одредбите од овој закон ќе се применуваат
одредбите од Законот за општата управна постапка.
Глава X-а
Прекршочни одредби
Член 231-а
(1) Глоба во износ од 7.500 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на претседателот на Државната комисија ако не
свика седница во рокот од член 224 став (7) на овој закон.
(2) Глоба во износ од 7.500 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на заменикот на претседателот на Државната комисија ако не свика седница во рокот од член 224 став
(10) на овој закон.
(3) Глоба во износ од 7.500 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на претседателот и на членот на Државната комисија доколку не постапи согласно член 214 став (8) од
овој закон.
(4) Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на лицето одговорно за управување со електронскиот систем за распределба на предмети доколку не
постапи согласно член 214 став (7) на овој закон.
Член 231-б
Надзор на примената на оваа глава врши Државниот управен инспекторат.
Член 231-в
Прекршочна постапка ќе води и прекршочни санкции за прекршоците предвидени во овој закон ќе изрече надлежен суд.
Глава XI
Ревизија
Член 232
Ревизијата на користењето и трошењето на средствата за јавни набавки од страна на договорните органи од членот 4 став (1) точки а), б), в) и г) на овој закон
ја врши Државниот завод за ревизија.
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Глава XI-а
Казнени одредби
Член 232-а
(1) Тој што свесно ќе го оформи предметот на набавка кој е составен од повеќе ставки во рамките на
еден дел на начин со кој ќе ја ограничи конкуренцијата
на само еден економски оператор спротивно на член 15
ставот (6) од овој закон и со тоа за себе или за друг ќе
оствари поголема имотна корист, или ќе предизвика
поголема штета, ќе се казни со казна затвор до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна
штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од
три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го
стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, од ставот (2) на овој член, со затвор до една година и од ставот (3) на овој член со затвор од една до три
години.
Член 232-б
(1) Тој што свесно ќе оформи дел од предметот на
набавка на лекови, медицински помагала и/или потрошен медицински материјал со повеќе ставки без согласност на Советот спротивно на членот 15 став (7) од
овој закон и со тоа за себе или за друг ќе оствари поголема имотна корист, или ќе предизвика поголема
штета, ќе се казни со казна затвор до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна
штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од
три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го
стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, од ставот (2) на овој член со затвор до една година и од ставот (3) на овој член со затвор од една до три
години.
Член 232-в
(1) Тој што свесно ќе ги дефинира техничките спецификации на набавката на лекови со користење трговска марка или со име на производителот / носителот на
одобрението за ставање во промет спротивно на членот
36 став (3) од овој закон и со тоа за себе или за друг ќе
оствари поголема имотна корист, или ќе предизвика
поголема штета, ќе се казни со казна затвор до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна
штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.

(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од
три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го
стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, од ставот (2) на овој член со затвор до една година и од ставот (3) на овој член со затвор од една до три
години.
Член 232-г
(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на
овој закон или свесно пропуштил да преземе дејствија
кои бил должен да ги преземе согласно овој закон поради што е објавена постапка за доделување договор за
јавна набавка на стоки без согласност на Советот во
случаите кога техничките спецификации можат да ги
исполнат помалку од минималниот број на производители од член 36-а ставот (1) на овој закон и со тоа за себе или за друг ќе оствари поголема имотна корист, или
ќе предизвика поголема штета, ќе се казни со казна затвор до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна
штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од
три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го
стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, од ставот (2) на овој член со затвор до една година и од ставот (3) на овој член со затвор од една до три
години.
Член 232-д
(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на
овој закон или свесно пропуштил да преземе дејствија
кои бил должен да ги преземе согласно со овој закон
поради што е објавена постапка за доделување на договор за јавна набавка без согласност од Советот во случаите каде што се предвидени критериуми за утврдување на способност кои може да ги исполнат помалку од
минималниот број на економски оператори од членот
36-а став (2) од овој закон и со тоа за себе или за друг
ќе оствари поголема имотна корист, или ќе предизвика
поголема штета, ќе се казни со казна затвор до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна
штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од
три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го
стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, од ставот (2) на овој член со затвор до една година и од ставот (3) на овој член со затвор од една до три
години.
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Член 232-ѓ
(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на
овој закон или свесно пропуштил да преземе дејствија
кои бил должен да ги преземе согласно со овој закон
поради што е објавена постапка за доделување на договор за јавна набавка без согласност од Советот во случаите кога се користи критериумот економски најповолна понуда спротивно на членот 160 став (3) од овој
закон и со тоа за себе или за друг ќе оствари поголема
имотна корист, или ќе предизвика поголема штета, ќе
се казни со казна затвор до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна
штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од
три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го
стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, од ставот (2) на овој член со затвор до една година и од ставот (3) на овој член со затвор од една до три
години.
Член 232-е
Тој што нема да постапи по решението со кое
Државната комисија одлучува по жалба ќе се казни со
казна затвор од една до пет години.
Член 232-ж
Доколку договорниот орган побарал согласност од
Советот согласно со условите од овој закон, а Советот
не одговорил на барањето во роковите утврдени со овој
закон при што се смета дека дал согласност согласно
со членот 14 став (19) од овој закон, а подоцна се утврди дека не се исполнети условите за нејзино давање
поради што е предизвикана штета, членовите на Советот ќе се казнат со казна затвор од една до пет години.
Член 232-з
Стручното лице кое ќе учествува, директно или индиректно, или ќе влијае врз договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка за
која дало свое мислење при одлучувањето на Советот
спротивно на членот 14 став (23) од овој закон, ќе се
казни со казна затвор од една до пет години.
Член 232-ѕ
(1) Тој што свесно нема да ги стави сите позиции во
тендерската документација кои се предвидени во предмерот на ревидираниот проект за изведување на работите спротивно на членот 18 став (3) од овој закон и со
тоа за себе или за друг ќе оствари поголема имотна корист, или ќе предизвика поголема штета, ќе се казни со
казна затвор до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна
штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од
три до пет години.
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(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го
стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, за ставот (2) на овој член со затвор до една година и за ставот (3) на овој член со затвор од една до три
години.
Член 232-и
(1) Тој што свесно ќе додели договор за јавна набавка во постапка со преговарање без претходно објавување на оглас без согласност од Советот спротивно
на членот 99 ставови (3) и (5) и членот 198 ставови (3)
и (5) од овој закон и со тоа за себе или за друг ќе оствари поголема имотна корист, или ќе предизвика поголема штета, ќе се казни со казна затвор до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна
штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од
три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го
стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, за ставот (2) на овој член со затвор до една година и за ставот (3) на овој член со затвор од една до три
години.
Член 232-ј
(1) Тој што нема да ја заврши повторната евалуација по решение на Државната комисија со кое постапката се враќа во повторна евалуација во рок од пет работни дена спротивно на членот 140 став (11) од овој
закон со намера да истече периодот на важноста на понудите за да не може да се изврши избор на најповолна
понуда и со тоа за себе или за друг ќе оствари поголема
имотна корист, или ќе предизвика поголема штета, ќе
се казни со казна затвор до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна
штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од
три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го
стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, за ставот (2) на овој член со затвор до една година и за ставот (3) на овој член со затвор од една до три
години.
Член 232-к
(1) Тој што свесно нема да го објави огласот за јавна набавка спротивно на членот 54 ставот (2) на овој
закон, а бил должен тоа да го стори согласно со одредбите од овој закон и со тоа за себе или за друг ќе оствари поголема имотна корист, или ќе предизвика поголема штета, ќе се казни со казна затвор до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна
штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.
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(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од
три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го
стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, за ставот (2) со затвор до една година и за ставот
(3) со затвор од една до три години.
Член 232-л
(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на
овој закон или свесно пропуштил да преземе дејствија
кои бил должен да ги преземе согласно овој закон поради што е објавена постапка за доделување договор за
јавна набавка со рамковна спогодба без согласност на
Советот во случаите кога нема најмалку седум производители, даватели на услуги или изведувачи на работи
на пазарот во Република Македонија и на пазарите во
странство што можат да ги исполнат барањата од техничките спецификации за поединечен дел спротивно
на членот 36-б став (1) на овој закон и со тоа за себе
или за друг ќе оствари поголема имотна корист, или ќе
предизвика поголема штета, ќе се казни со казна затвор
до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна
штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од
три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го
стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, за ставот (2) со затвор до една година и за ставот
(3) со затвор од една до три години.
Член 232-љ
(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на
овој закон или свесно пропуштил да преземе дејствија
кои бил должен да ги преземе согласно овој закон поради што е објавена постапка за доделување договор за
јавна набавка со рамковна спогодба без согласност од
Советот во случаите каде се предвидени критериуми за
утврдување способност кои може да ги исполнат помалку од седум економски оператори од пазарот во Република Македонија спротивно на член 36-б ставот (2)
на овој закон и со тоа за себе или за друг ќе оствари поголема имотна корист, или ќе предизвика поголема
штета, ќе се казни со казна затвор до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна
штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од
три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го
стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, за ставот (2) со затвор до една година и за ставот
(3) со затвор од една до три години.
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Член 232-м
(1) Претседателот на комисијата за јавна набавка,
неговиот заменик, членовите и нивните заменици кои
ќе пропуштат да ги преземат дејствијата од членот 47
ставови (8) и (9) на овој закон поради што не е објавена
негативна референца против економски оператор ќе се
казнат со казна затвор од една до пет години.
(2) Лицето или раководното лице на организацискиот облик во чии рамки се вршат работи од областа на
јавните набавки кое ќе пропушти да објави негативна
референца согласно со условите на овој закон и со тоа
ќе постапи спротивно на членот 29-а став (3) алинеја 8
од овој закон ќе се казни со казна затвор од една до пет
години.
(3) За делото од ставот (2) на овој член одговорното
лице кај договорниот орган ќе се казни со парична
казна.
Член 232-н
(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на
овој закон или свесно пропуштил да преземе дејствија
кои бил должен да ги преземе согласно овој закон поради што е доделена рамковна спогодба без согласност
од Советот со помалку од седум економски оператори
во случаите на рамковна спогодба со повеќе економски
оператори, спротивно на членот 118 став (2) од овој закон и со тоа за себе или за друг остварил поголема
имотна корист, или предизвикал поголема штета, ќе се
казни со казна затвор до една година.
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна
штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од
три до пет години.
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го
стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, за ставот (2) со затвор до една година и за ставот
(3) со затвор од една до три години.
Член 232-њ
(1) Претседателот на комисијата за јавна набавка,
неговиот заменик, членовите и нивните заменици кои
ќе пропуштат да утврдат издадена негативна референца против понудувач кој учествува во постапката и
со тоа ќе постапат спротивно на членот 140 став (2) од
овој закон ќе се казнат со казна затвор од една до пет
години.
(2) Одговорното лице кое ќе донесе конечна одлука
за избор на понудувач против кој е издадена негативна
референца спротивно на одредбите на овој закон ќе се
казни со парична казна.
Член 232-о
Тој што нема да ги достави документите од членот
215 став (1) алинеи 1, 3 и 4 од овој закон до Државната
комисија во рок од пет работни дена од приемот на
жалбата и со тоа ќе постапи спротивно на членот 215
од овој закон ќе се казни со казна затвор од една до пет
години.
Член 232-п
Доколку Државната комисија не одлучи во роковите утврдени во членот 224 од овој закон, претседателот
на Државната комисија и нејзините членови ќе се казнат со казна затвор од една до пет години.
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Глава XII
Преодни и завршни одредби
Член 233
(член 233 од Законот објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ бр. 136/2007)
Прописите предвидени со овој закон ќе се донесат
во рок од три месеца од денот на започнувањето на
примената на овој закон, освен Општиот поимник за
јавни набавки, кој ќе се донесе во рок од една година
од денот на започнувањето на примената на овој закон.
Член 234
(член 234 од Законот објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ бр. 136/2007)
До денот на влегувањето во сила на прописите
предвидени со овој закон ќе се применуваат постојните
прописи, доколку се во согласност со овој закон.
Член 235
(член 235 од Законот објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ бр. 136/2007 и член 23 од
Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2008)
(1) Државната комисија ќе се конституира и ќе започне со работа најдоцна до 30 ноември 2008 година.
(2) До конституирањето и започнувањето со работа
на Државната комисија, Комисијата за жалби по јавни
набавки на Владата на Република Македонија ќе продолжи да ги врши работите на правна заштита во постапките за јавни набавки од Главата IX на Законот за
јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 19/2004 и 109/2005).
Член 236
(член 236 од Законот објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ бр. 136/2007)
Постапките за јавни набавки започнати пред денот
на започнувањето на примената на овој закон ќе завршат согласно со прописите што важеле пред започнувањето на примената на овој закон.
Член 237
(член 237 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 136/2007)
Со денот на започнување на примената на овој закон, престанува да важи Законот за јавните набавки
(„Службен весник на Република Македонија“ број
19/2004 и 109/2005).
Член 238
(член 238 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 136/2007)
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија'', а ќе се применува од 1 јануари 2008 година.
Член 239
(член 24 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2008 ичлен 8 од Законот
објавен во „Службен весник на Република Македонија“
бр. 97/2010)
Договорниот орган е должен да користи електронска аукција согласно со Главата VI Дел 2 од Законот за
јавните набавки, и тоа:
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- во најмалку 30% од проценетата вредност на планираните постапки за доделување на договори за јавни
набавки од 1 јануари 2010 година,
- во најмалку 70% од бројот на објавени огласи за
отворена постапка, ограничена постапка, постапка со
преговарање со претходно објавување на оглас и за постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас од 1 јануари 2011 година и
- во 100% од бројот на објавени огласи за отворена
постапка, ограничена постапка, постапка со преговарање со претходно објавување на оглас и за постапка со
барање за прибирање на понуди со објавување на оглас
од 1 јануари 2012 година.
Член 240
(член 25 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 130/2008)
Членот 4 на овој закон ќе се применува од 1 септември 2009 година.
Член 241
(член 26 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 130/2008)
Членот 6 на овој закон ќе се применува од 1 јануари
2010 година.
Член 242
(член 9 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 97/2010)
Постапките за јавни набавки започнати до денот на
влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно
со прописите што важеле до денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Членот 10 од Законот објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ бр. 97/2010 е избришан со
член 67 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 185/2011.
Членот 11 од Законот објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ бр. 97/2010 е избришан со
член 67 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 185/2011.
Член 243
(член 6 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 53/2011)
Подзаконскиот акт од членот 224 став (7) на овој
закон ќе се донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
По донесувањето на подзаконскиот акт од ставот
(1) на овој член истиот се објавува веднаш, а најдоцна
во рок од 24 часа на веб страниците на Министерството за финансии, Бирото за јавни набавки и Државната
комисија за жалби по јавни набавки.
Член 244
(член 68 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 185/2011)
Прописите чие донесување е утврдено со овој закон
ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Кодексот за однесување при спроведување на јавните набавки и тарифникот за утврдување на висината
на надоместоците за користење на ЕСЈН ќе се донесат
во рок од два месеца од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 245
(член 69 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 185/2011)
Потврдите за положен испит издадени согласно со
Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/2010
и 53/2011), како и потврдите за положен испит за утврдување на стекнатите знаења од модулот за обука на
обучувачи продолжуваат да важат за периодот за кој се
издадени, но не подолго од една година од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 246
(член 70 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 185/2011)
Постапките за доделување договори за јавни набавки започнати пред денот на влегувањето во сила на
овој закон ќе завршат согласно со прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 247
(член 72 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 185/2011)
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија,'' освен членот 44 од овој закон кој ќе започне да
се применува од 1 јануари 2012 година, членовите 13,
17, 18, 20, 21, 37, 38, 39,43 и 59 од овој закон кои ќе започнат да се применуваат од 1 јули 2012 година, членот 14 кој ќе започне да се применува од 1 септември
2012 година и членот 60 од овој закон кој ќе започне да
се применува со започнувањето на примена на Законот
за концесии и јавно приватно партнерство.
Член 248
(член 29 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.148/2013)
(1) Владата ќе ги именува членовите на Советот
најдоцна до 31 декември 2013 година.
(2) Постапките за доделување договори за јавни набавки започнати до денот на влегувањето во сила на
овој закон ќе завршат согласно со Законот за јавните
набавки („Службен весник на Република Македонија“
број 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011 и
15/2013).
Член 249
(член 30 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.148/2013 )
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбите од членовите 9, 10, 15, 16 и
17 од овој закон кои ќе отпочнат да се применуваат од
1 јануари 2014 година и членовите член 4 ставот (2),
членовите 5, 8, 22, 23, 24, 26 ставот (1) и членот 28 од
овој закон кои ќе отпочнат да се применуваат од 1 мај
2014 година.
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Член 250
(член 14 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 28/2014)
Постапките за доделување договори за јавни набавки започнати до денот на влегувањето во сила на овој
закон ќе се завршат согласно со Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“
број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13 и
148/13).
Член 251
(член 15 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.28/2014)
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбите од членовите 1, 3 и 13 кои ќе
отпочнат да се применуваат од 1 мај 2014 година.
Член 252
(член 9 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.43/2014)
Директорот на Бирото за јавни набавки, членовите
на Советот за јавни набавки и претседателот и членовите на Државната комисија за жалби по јавни набавки
именувани до денот на отпочнувањето со примена на
овој закон продолжуваат да ја извршуваат функцијата
до истекот на мандатот за кој се избрани.
Член 253
(член 10 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.43/2014)
Одредбите од членовите 1, 2 и 6 на овој закон кои
се однесуваат на условот за познавање на странски јазик ќе отпочнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Одредбите од член 3 ставот (1), член 7 и член 8 на
овој закон ќе отпочнат да се применуваат од 1 мај 2014
година.
Одредбите од член 3 ставот (2) на овој закон ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.
Одредбите од член 5 на овој закон ќе отпочнат да се
применуваат со отпочнувањето со примена на Законот
за административни службеници („Службен весник на
Република Македонија“ број 27/14).
Член 254
(член 11 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.43/2014)
Постапките за доделување договори за јавни набавки започнати пред денот на отпочнувањето на примената на овој закон ќе завршат согласно со прописите
што важеле до денот на влегување во сила на овој закон.
Член 255
(член 12 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.43/2014)
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува по една година
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Член 256
(член 42 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.130/2014)
Претседателот и членовите на Државната комисија
именувани до денот на влегувањето во сила на овој закон продолжуваат да ја извршуваат функцијата до истекот на мандатот за кој се избрани.
Член 257
(член 43 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2014)
Одредбите од членот 29 од овој закон со кои се менува членот 201 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07,
130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/2014 и
43/2014) во однос на примената на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор на вработените во стручната служба на
Државната комисија, ќе започнат да се применуваат со
отпочнувањето со примената на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор.
Член 258
(член 44 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.130/2014)
Постапките за доделување договори за јавни набавки започнати пред денот на влегувањето во сила на
овој закон ќе завршат согласно Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“
број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13,
28/2014 и 43/2014).
Член 259
(член 14 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.180/2014)
Одредбите од членот 3 од овој закон со кои се менува членот 14 став (5) од Законот за јавните набавки
(„Службен весник на Република Македонија“ број
136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13,
28/14, 43/14 и 130/14) во однос на составот на Советот
за јавни набавки ќе започнат да се применуваат по
три месеци од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Член 260
(член 15 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.180/2014)
Постапките за доделување договори за јавни набавки започнати пред денот на влегувањето во сила на
овој закон ќе завршат согласно Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“
број 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13,
148/13, 28/14, 43/14 и 130/14).
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
707.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 17.2.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за електронски комуникации му престанува користењето на движните ствари-канцелариска опрема, и тоа:
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708.
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 17.2.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИЈАТА
ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за електронски комуникации му престанува користењето на движните ствари-канцелариска опрема, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за информатичко општество и администрација.
Член 3
Директорот на Агенцијата за електронски комуникации склучува договор со министерот за информатичко општество и администрација со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42 – 1095/1
17 февруари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Комисијата за
заштита на конкуренцијата.
Член 3
Директорот на Aгенцијата за електронски комуникации склучува договор со претседателот на Kомисијата за заштита на конкуренцијата со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42 – 1095/2
17 февруари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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709.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 17.2.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНОПОПРАВНАТА УСТАНОВА „КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА“
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:
- кревет војнички II категорија....................10 парчиња и
- душек војнички троделен II категорија....10 парчиња.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Казнено поправната установа „Казнено-поправниот дом од отворен
вид Струга“.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Казнено – поправната установа „Казненопоправен дом од отворен вид Струга“ со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42 – 1099/1
17 февруари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
710.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 70/1992), на седницата одржана
на 4 февруари 2015 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА Заклучокот за техничка исправка
за дел од ДУП Ѓорче Петров 2001 год. Урбанистичка
парцела 20.8 и 20.13, донесен од Советот на општина
Ѓорче Петров под бр.07-992/7 од 23 мај 2006 година
(„Служен гласник на општина Ѓорче Петров“ бр.
5/2006).
2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА решението за запирање
на извршувањето на поединечните акти или дејствија
преземени врз основа на заклучокот наведен во точката
1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
4. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У.бр.67/2014 oд 17 декември 2014, година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста
на Заклучокот за техничка исправка за дел од ДУП
Ѓорче Петров 2001 год. Урбанистичка парцела 20.8 и
20.13, донесен од Советот на општина Ѓорче Петров
под бр.07-992/7 од 23 мај 2006 година („Служен гласник на општина Ѓорче Петров“ бр.5/2006), бидејќи основано се постави прашањето за нивната согласност со
Уставот и законот. Со истото решение Судот го запре
извршувањето на поединечните акти или дејствија што
се преземени врз основа на наведениот акт.
5. Судот на седницата утврди дека оспорениот Заклучок за техничка исправка за дел од ДУП Ѓорче Петров 2001 год. Урбанистичка парцела 20.8 и 20.13 бил
донесен од Советот на општина Ѓорче Петров под
бр.07-992/7 од 23.5.2006 година („Службен гласник на
општина Ѓорче Петров“ бр.5/2006).
Правен основ за неговото донесување е член 36
став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ бр.5/02) и член 25 став 1 точка 36 и 37 од Статутот на општина Ѓорче Петров
(„Службен гласник на Град Скопје бр.10/2003).
Согласно точката 1 од Заклучокот, се врши техничка исправка во графичкиот дел во Деталниот урбанистички план Ѓорче Петров 2001 година урбанистичка
парцела 20.8 и 20.13, усогласување на катастарска со
урбанистичка парцела. Тех.број: 1053-2/02-АД „ЗУАС“
– Скопје.
Согласно точката 2 од Заклучокот, заклучокот се
доставува до Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина во општина
Ѓорче Петров, а согласно точката 3, заклучокот влегува
во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во
„Службен гласник на општина Ѓорче Петров“.
6. Судот на седницата врз основа на доставената документација, ја утврди следната фактичка состојба:
Советот на општина Ѓорче Петров на седницата одржана на ден 23.5.2006 година, донел Заклучок за техничка исправка за дел од Детален урбанистички план
Ѓорче Петров од 2001 година, кој е објавен во „Службен гласник на општина Ѓорче Петров“ бр. 5/2006.
Техничката исправка се однесува на Деталниот урбанистички план Ѓорче Петров од 2001 година, што
значи дека техничката исправка е направена по 5 години од донесувањето на планот.
Техничката исправка ја изготвил А.Д. за урбанизам,
архитектура, инжинеринг „ЗУАС“ од Скопје.
Во одговорот од Советот на општина Ѓорче Петров
е наведено дека техничката исправка е направена по
барање на заинтересирана странка.
Во документот на „ЗУАС“ за техничката исправка
за дел од ДУП Ѓорче Петров 2001 година за урбанистичките парцели 20.8 и 20.13 се наведува дека во недостаток на информации во фаза на изготвување на
ДУП Ѓорче Петров и постапката за негово донесување,
бил направен пропуст при оформувањето на урбанистичката парцела 20.8. Со претходниот ДУП за овој локалитет истата парцела била дефинирана со поголема
урбанистичка парцела. На северната страна на урбанистичката парцела 20.8 со последниот плански документ бил одземен еден дел со поместување на северната граница на парцелата кој југ. Со тоа поместување на
границата дел од претходно дооформената парцела
припаѓа на новооформената парцела 20.13.
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Техничката исправка била изготвена за враќање на
северната граница на урбанистичката парцела 20.8 на
истото место како во претходниот ДУП и во рамки на
дооформената парцела. Површината на урбанистичката
парцела 20.13 се намалува за истата површина.
Спорната површина изнесува 223 м2.
Подносителот на иницијативата смета дека со оваа
техничка исправка, односно промена на урбанистичкиот план, градежната парцела 20.13 во дел кој го користел повеќе од 50 години лицето Здравковски Миле,
значително се намалила без правен основ.
Во одговорот на наводите во иницијативата, општината Ѓорче Петров наведува дека лицето Здравковски
Миле никогаш не бил ниту корисник, ниту сопственик
на градежната парцела која е предмет на спор, односно
дека корисничкото право за спорната парцела за цело
време на важење на урбанистичките планови пред донесувањето на измената на планот во 2001 година била
на име на Нешовски Миле.
Советот на општина Ѓорче Петров во оставениот
рок не достави одговор на решението за поведување
постапка за оценување на уставноста и законитоста на
оспорениот заклучок.
7. Во член 8 став 1, алинеите 3 и 10 од Уставот како
темелни вредности на уставниот поредок на Република
Македонија се утврдени владеењето на правото и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и
унапредувањето на животната средина и на природата.
Урбанистичкиот план на кој се однесува оспорената техничка исправка е од 2001 година, односно од 21
март 2001 година кога Советот на општина Ѓорче Петров ја донел Одлуката за измена и дополнување на
ДУП за дел од М.З. Ѓорче Петров. Таа одлука е донесена согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96, 28/97 и
18/99), кој престана да важи со донесување на Законот
за просторно и урбанистичко планирање од 2005 година.
Судот смета дека по однос на оспорениот Заклучок
(кој по својата природа би требало да се надоврзува на
споменатата одлука и да претставува нејзин составен
дел), не може да бидат применети одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање што престанал да важи, туку одредбите од Законот за просторно
и урбанистичко планирање што сега е во сила, бидејќи
по својот карактер истиот е измена на детален план, а
не исправка на претходно донесениот план.
Во членовите 15 до 33 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање е уредена постапката за изработување и донесување на планови, односно се утврдени фазите во кои се носат деталните урбанистички планови (нацрт-план и предлог-план), кои се изработуваат
на ажурирани геодетски подлоги и дејствијата што ги
преземаат надлежните ограни во рамките на така определените фази како што се: стручна ревизија на планот,
забелешки на стручната ревизија, соопштение во јавните гласила за организирање на јавна презентација и јавна анкета, организирање на јавна презентација и јавна
анкета, излагање на планот на јавна презентација, извештај за прифатени и неприфатени забелешки, согласност на планот од надлежното министерство, донесување на одлука и нејзино објавување.
Во иницијативата се наведува дека по својот карактер оспорениот Заклучок за техничка исправка за дел
од ДУП Ѓорче Петров 2001 година, урбанистичка парцела 20.8 и 20.13 претставува измена на деталниот урбанистички план од 2001 година, а не техничка исправка, односно дека под изговор за техничка грешка
Советот на општина Ѓорче Петров без спроведување на
законска постапка и без спроведување на сите фази и
дејствија направил измена на урбанистичкиот план од
2001 година.
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Вака изнесените наводи според оценката на Судот
се основани.
Од утврдената фактичка состојба неспорно произлегува дека со техничката исправка е направена промена на големината на урбанистичките парцели 20.8 и
20.13, односно дека со поместување на границата помеѓу парцелите, градежната парцела 20.13 била намалена за 223м2, а градежната парцела 20.8 се зголемила
за 223м2.
За Уставниот суд е ирелевантно прашањето за тоа
кои лица се сопственици на градежните парцели, од
кои причини во претходниот урбанистички план тие
парцели биле оформени на начин на кој биле оформени
и означени во планот од 2001 година, како и прашањето за тоа какви се сопственичките односи помеѓу сопствениците на двете градежни парцели, бидејќи овие
прашања не спаѓаат во надлежност на Уставниот суд.
Спорното правно прашање што се поставува пред
Уставниот суд во овој конкретен предмет е прашањето
дали интервенција во урбанистички план со која се менува големината на градежна парцела може да се смета
за техничка исправка, или пак тоа претставува суштинска измена на планот, која мора да се направи во постапка за донесување на планот согласно одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Имајќи го предвид ставот на Судот по ова прашање
изразен во Одлуката по предметот У.бр.203/2009 од 21
април 2010 година, произлегува дека општината Ѓорче
Петров можела да направи исправка само по однос на
сторена техничка грешка во имињата или броевите, пишувањето или сметањето, како и други очигледни неточности во планот, но не и такви промени кои се
состојат во поместувања на границите на градежните
парцели и кои имаат за последица промена на големината на градежните парцели. Според оценката на Судот
ова претставува суштинска измена на планот за кој општината морала да спроведе законска постапка за измена на планот согласно одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Покрај сето ова треба да се има предвид дека општината ја увидела сторената „грешка“ и направила
„исправка“ на ден 23.5.2006 година, односно по истекот на 5 години по донесување и примената на конкретниот Детален урбанистички план (21.3.2001 година).
Тргнувајќи од изнесеното, Судот оцени дека оспорениот заклучок не е донесен согласно членовите 15-33
од Законот за просторното и урбанистичко планирање,
како и со членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, бидејќи
спротивно е на начелото на владеење на правото под
изговор на исправка на сторена техничка грешка да се
врши суштинска промена на претходно уредени и воспоставени односи помеѓу субјектите во правото.
8. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во
точките 1 и 2 од оваа одлука.
9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Елена Гошева и судиите д-р Наташа
Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали
Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.
У.бр.67/2014
4 февруари 2015 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
711.
Врз основа на член 1 став 2, член 88 став 1 точка б)
и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност
(„Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014)
и член 218 од Законот за општа управна постапка
(„Службен весник на РМ“ број 38/20005, 110/2008 и
51/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето на Македонската Берза АД Скопје број УП1 08-5 од 2.1.2015
година, на седницата одржана на 30.1.2015 година донесе
ДЕ Л У М Н О РЕ Ш Е Н ИЕ
1. Се дава согласност на точките од 11 до 18 од Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје број 02-1891/1
од 26.12.2014 година, донесена на седницата на Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје,
одржана на ден 26.12.2014 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. УП1 08-1
30 јануари 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
712.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 27.1.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Битуше, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Гостивар.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Битуше, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Битуше.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1306/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

713.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 27.1.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Јанче, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности
Гостивар.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската
општина Јанче, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Јанче.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1307/1
27 јануари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
714.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 27.1.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ново Село 1, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ново Село 1, престануваат да важат
аналогните катастарски планови за катастарската општина Ново Село 1.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1308/1
27 јануари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
715.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 27.1.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Прилепец, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.
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Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Прилепец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Прилепец.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1309/1
27 јануари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
716.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 27.1.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бистрица-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на
недвижности Битола.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бистрица-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската
општина Бистрица-Вон-град.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1310/1
27 јануари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
717.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 27.1.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Уланци, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Уланци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Уланци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1311/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

718.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 27.1.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Осој, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности
Дебар.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Осој, престануваат да важат аналогните
катастарски планови за катастарската општина Осој.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1313/1
27 јануари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
719.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 3.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Оризари, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Оризари, престануваат да важат
аналогните катастарски планови за катастарската општина Горно Оризари.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1724/1
3 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
720.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 3.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Раштани, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.
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Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Раштани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Раштани.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1725/1
3 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
721.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 3.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Велебрдо, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Гостивар.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Велебрдо, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Велебрдо.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1726/1
3 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
722.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 3.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лева Река, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Ресен.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лева Река, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Лева Река.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1727/1
3 февруари 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

723.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 3.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сопотско, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Ресен.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сопотско, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Сопотско.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1728/1
3 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
724.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 3.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бешиште, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бешиште, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Бешиште.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1729/1
3 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
725.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 3.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кутлибег, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Куманово.

23 февруари 2015

Бр. 27 - Стр. 57

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кутлибег, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Кутлибег.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1730/1
3 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
726.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 3.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Волково, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Волково, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Волково.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1731/1
3 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
727.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 3.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Макреш, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Свети Николе.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Макреш, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Макреш.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1732/1
3 февруари 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

728.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 3.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Строиманци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Свети Николе.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Строиманци, престануваат да важат
аналогните катастарски планови за катастарската општина Строиманци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1733/1
3 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
729.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 5.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Шивец, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Кавадарци.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци
од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Шивец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Шивец.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1974/1
5 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
730.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 5.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кореница, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.
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Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кореница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Кореница.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1975/1
5 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
731.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 5.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чумово, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чумово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Чумово.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-1976/1
5 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
732.
Врз основа на член 136 став 7 и 8, член 138 став 6,
член 139 став 2 и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр.
14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12 и 42/14),
директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство,
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ,
ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА
ПЕРСОНАЛОТ НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контролата на летање („Службен весник на Република Македонија” бр. 86/10 и 60/13), во членот 2 по точката 16 се
додава нова точка 17 која гласи:
„17) проценка на претходно стекнатата компетентност (assessment of previous competence – APC) е збир
од теоретски испити и проверка на практични вештини
на симулатор за одреден рејтинг и придружно овласту-
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вање, доколку постои, како и соодветна обука која може да произлезе од првичната проценка со цел постигнување на стандардите за соодветниот рејтинг и придружно овластување доколку истото постои.”
Точката 17 станува точка 18.
Член 2
Во членот 14 во ставовите (3) и (4) зборовите: “18
месеци” се заменуваат со зборовите: “шест месеци”.
Ставот (5) се менува и гласи:
„(5) Кандидатот кој не ги исполнува условите од
ставовите (3) или (4) на овој член може да ја започне
обуката од став (1) на овој член ако со успех ја заврши
проценката на предходно стекнатата компетентност во
организација или центар за обука овластени за спроведување на обука за соодветниот рејтинг или придружно овластување, доколку постои, во согласност со стандардите од документот „Спецификациите за заедничката основна содржина на почетната обука за контролори
на летање“ на EUROCONTROL (EUROCONTROL
Specification for the ATCO Common Core Content Initial
Training), Анекс соодветен на рејтингот и/или придружното овластување за кое треба да започне обука.
Проценката на претходно стекнатата компетентност се
смета дека е успешно завршена ако кандидатот покаже
успех од најмалку 75% по теоретските испити поодделно и доколку во практичниот дел континуирано демонстрира ниво на изведба потребно за безбедно и
ефикасно водење на воздушниот сообраќај.“
Член 3
Во членот 30 по ставот (2) се додава нов став (3) кој
гласи:
„(3) За испитувач не може да се назначи лице кое ја
вршело обуката на оперативно работно место во организацијата или центарот за обука на персонал на контрола на летање на тој кандидат.”
Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).
Член 4
Во членот 37 се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Кандидатот од член 36 став (1) на овој правилник, покрај предметите од став (1) на овој член ги полага и предметите од член 39 на овој правилник.”
Член 5
Во членот 38 зборовите: “член 37” се заменуваат со
зборовите: “членовите 37 и 39”.
Член 6
Во членот 50 во ставот (1) зборовите: “денот на издавање на дозвола” се заменуваат со зборовите: “завршување на обуката за одреден рејтинг или придружно
овластување доколку истото постои”.
Ставот (2) се манува и гласи:
„(2) Лицето од став (1) на овој член коe нема да започне обука во одредена единица на контрола на летање во рок од шест месеци или има прекин во обуката
подолг од шест месеци, може да ја започне обуката ако
со успех ја заврши проценката на предходно стекнатата компетентност во овластена за спроведување на обука за соодветниот рејтинг или придружно овластување,
доколку постои, a согласно стандардите од документот
„Спецификациите за заедничката основна содржина на
почетната обука за контролори на летање“ на
EUROCONTROL (EUROCONTROL Specification for
the ATCO Common Core Content Initial Training) Анекс
1 и Анекс соодветен на рејтингот и/или придружното
овластување за кое му била издадена дозволата за студент контролор на летање. Проценката на претходно
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стекнатата компетентност се смета дека е успешно завршена ако кандидатот демонстрира успех од најмалку
75% по теоретските испити поодделно и доколку во
практичниот дел континуирано демонстрира ниво на
изведба потребно за безбедно и ефикасно водење на
воздушниот сообраќај.”.
Член 7
Во членот 68 во ставот (2) зборовите: “посебното
овластување за познавање на англиски јазик и” се бришат.
Член 8
Во членот 69 во ставот (2) зборот ”невалиден” се
заменува со зборот “неважечки”.
Член 9
Во членот 75 во ставот (1) по зборовите: “шест месеци” се додаваат зборовите: “и доколку нема прекин
на работа во користење на тој рејтинг подолг од шест
месеци.”
Во ставот (2) по зборовите: “шест месеци” се додаваат зборовите: “или доколку во меѓувреме настанал
прекин во користење на тој рејтинг подолг од шест месеци.”
Член 10
Во членот 77 по зборовите: “30 дена” се додаваат
зборовите: “или доколку тоа не е можно во најкраток
можен период, но не подоцна од шест месеци,”.
Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.10-238/3
Директор на Агенција за
18 февруари 2015 година цивилно воздухопловство,
Скопје
м-р Горан Јандреоски, МБА с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ НА РМ
733.
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 3 и член 116
став 7 од Законот за електронските комуникации
(„Службен весник на Република Mакедонија“, бр.
39/2014 и 188/2014, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на 4 февруари 2015 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Предмет
Со овој Правилник се утврдува начинот, времето,
техничките услови за спроведување на преносливост
на преносливите броеви и правилата за имплементирање, работење и одржување на Централната референтна база на податоци за преносливост на броеви.

Член 2
Цел
Со овој Правилник се има за цел да се поттикне
процесот за создавање на конкурентен пазар во областа
на електронските комуникации, односно да се обезбеди
преносливост на број при промена на оператор на јавна
комуникациска мрежа и преносливост на број при промена на давател на јавна телефонска услуга т. е. право
на претплатникот да го задржи постојниот број при
промена на операторот на јавна комуникациска мрежа
и/или давателот на јавна телефонска услуга во Република Македонија.
Член 3
Дефиниции
Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот
за електронските комуникации, се употребуваат и дефиниции и појаснувања со следното значење:
(а) Оператор е оператор на јавна комуникациска
мрежа;
(б) Фиксен оператор е оператор на јавна фиксна
телефонска мрежа;
(в) Мобилен оператор е оператор на јавна мобилна комуникациска мрежа;
(г) Оператор-корисник е давател на јавна телефонска услуга кој пристапот до претплатникот го обезбедува преку изнајмување на големо на претплатничка
линија од оператор. Фиксен оператор-корисник обезбедува јавни телефонски услуги со изнајмување на големо на претплатнички линии од фиксен оператор. Мобилен оператор - корисник (MVNO) обезбедува јавни
телефонски услуги врз основа на склучен договор за
пристап со мобилен оператор.
(д) Оператор давател е оператор кој обезбедува
пристап на претплатник или оператор-корисник, при
што неговиот претплатник го раскинува претплатничкиот договор со него и го пренесува својот национален
претплатнички број на друг оператор или оператор-корисник;
(ѓ) Оператор примател е оператор кој обезбедува
пристап на претплатник или оператор-корисник, чиј
претплатник го пренесува својот национален претплатнички број од друг оператор или оператор-корисник
врз основа на склучен претплатнички договор за пренесување на тој број;
(е) Оператор носител на право за користење на
број е оператор и/или оператор-корисник на кој
Агенцијата му има доделено броеви и серии на броеви
во согласност со Планот за нумерација на јавни комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија;
(ж) Пренослив број е национален претплатнички
број во национален сигнализациски формат доделен на
краен корисник врз основа на склучен претплатнички
договор, кој претплатникот има право да го задржи при
промена на оператор или при промена на оператор-корисник во Република Македонија;
(з) Пренесен број е пренослив број што е пренесен
во мрежа на друг оператор или кај друг оператор-корисник во Република Македонија;
(ѕ) Централна база на податоци (ЦБП) е база на
податоци која е креирана со цел да се овозможи преносливост на броеви и содржи информации за рутирање кои се однесуваат на сите пренесени броеви. Правното лице што ја одржува базата на податоци ги обезбедува овие информации на операторите и други лица
кои имаат право на тоа врз основа на закон или подзаконски акт;
(и) ЦБП систем е систем од хардверски и/или софтверски елементи врз основа на кои функционира ЦБП;
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(ј) Локална база на податоци за пренесени броеви (ЛБП) е база на податоци која е лоцирана кај операторот, содржи податоци потребни за рутирање на повик кон пренесениот број и се употребува во реално
време при воспоставување на повик кон пренесен број;
(к) Временска рамка за предавање на број е временскиот период од 12:00 до 16:00 часот секој работен
ден во кој истекува обезбедувањето на услугата од операторот давател врз основа на претходно склучен претплатнички договор со него и почнува обезбедување на
услугата од страна на операторот примател врз основа
на склучен претплатнички договор со пренесување на
број. За време на овој период обезбедувањето на услугата може делумно или целосно да биде прекината;
(л) Рутирање на повик или други услуги (СМС,
ММС) е мрежна функција која вметнува рутирачки
број што се однесува на точната дестинација на пренесениот број и го проследува повикот или другите услуги кон дестинациската мрежа на повиканата страна во
случај на повици или други услуги иницирани кон пренесениот број;
(љ) Рутирање на сигнализација е мрежна функција која ги анализира сигналите за време на рутирање на
повикот или други услуги (СМС, ММС) до пренесени
броеви, вметнува информација за рутирање на сигнализација која се однесува на точната дестинација на
пренесениот број и ја проследува сигнализацијата до
дестинацијата на пренесениот број. Сигнализациската
порака што содржи адреса на Б-бројот со вклучени Код
на оператор и Рутирачки код е означена со параметарот Природа на адреса (Nature of Address) со вредност
8 (NоА=8) за рутирање на повици или други услуги
(СМС, ММС). Услугите што го користат SCCP протоколот за рутирање, во сигналната порака го содржат
рутирачкиот број и параметарот Translation Type со
вредност 0 (ТТ=0). Во случај на SIP сигнализацискиот
протокол, во сигналната порака покрај Б бројот се содржат и рутирачкиот број и параметарот NPDI (Number
Portability Dip Indicator );
(м) Query on Release е метода за рутирање на
повикот кон пренесени броеви при која појдовната
мрежа пред воспоставување на секој повик испраќа
барање за воспоставување на повик кон јавната комуникациска мрежа на операторот носител на правото за користење на бројот. Доколку јавната комуникациска мрежа на операторот носител на правото за
користење на бројот прими сигнализациско барање
за воспоставување на повик кон пренесен број во некоја друга јавна комуникациска мрежа, јавната комуникациска мрежа на операторот носител на правото
за користење на бројот ќе го одбие барањето за воспоставување на повикот на начин одреден во препораката на ITU-Меѓународна унија за телекомуникации (ITU-International Telecommunications Union)
ITU-T Q.769.1, co сигнализациска порака со вредност #14 (Release cause value #14) определена со преопраката ITU-T Q.850. По приемот на сигнализациската порака со вредност #14, појдовната мрежа врши
проверка во сопствената ЛБП, па врз основа на рутирачкиот број добиен од сопствената ЛБП, воспоставува повик по најкратката расположлива рута спрема јавната комуникациска мрежа во која се наоѓа
пренесениот број;
(н) All Call Query е метода на рутирање на повикот
кон пренесени броеви при која појдовната мрежа пред
воспоставување на секој повик врши увид во сопствената ЛБП за да утврди дали повиканиот број е пренесен. Појдовната мрежа, врз основа на рутирачкиот број
добиен од ЛБП за пренесени броеви, воспоставува повик кон јавната комуникациска мрежа во која се наоѓа
повиканиот број;
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(њ) Query on Digit Analyses е вид на All Call Query
метода за специфична серија на броеви;
(о) Функција за пренесување на сигнализација
(Signalling Relay Function) e функција на мрежата за
сигнализација која е способна да ги препознае пренесените броеви и доколку е потребно, да обезбеди дополнителна инфромација за рутирањето на сигнализациски пораки;
(п) ЅМЅ (Short Message Service) е услуга за испраќање и прием на кратки пораки во текст формат;
(р) MMS (Multimedia Messaging Service) е услуга
на испраќање и прием на мултимедијални пораки;
(с) Рутирачки број е број зачуван во ЦБП кој овозможува рутирање на повик или услуга (СМС, ММС) до
пренесениот број, вклучува код на оператор и рутирачки код, кој што се вметнува пред пренесениот број;
(т) Код на оператор е двоцифрено хексадецимално
поле составено од првата и втората цифра во рутирачкиот број што го доделува Агенцијата кој идентификува даден оператор или пар оператор-корисник/оператор
во ЦБП. Доколку операторот обезбедува јавна телефонска услуга и преку јавна фиксна телефонска мрежа
и преку јавна мобилна комуникациска мрежа, во ЦБП
се идентификува со еден единствен код на оператор.
Во исклучителни случаи (на пр. обединување на два
или повеќе оператори во еден, купопродажба на еден
од страна на друг оператор итн.) може да се користат
претходно доделените кодови на оператор. Код на оператор што е доделен на оператор-корисник е единствен
за парот оператор-корисник/оператор и јасно ги идентификува и операторот-корисник што ја обезбедува
јавната телефонска услуга за претплатникот и операторот што обезбедува пристап за претплатникот.
(ќ) Рутирачки код е двоцифрено хексадецимално
поле составено од третата и четвртата цифра во рутирачкиот број кој обезбедува рутирање на повиците во
рамките на мрежата на ист оператор;
(у) Трансакција e активност на читање, запишување, бришење и менување на податоци во ЦБП системот со идентификатор на трансакција;
(ф) Идентификатор на трансакција е индивидуален единствен број за секоја поединечна трансакција;
(х) Временска рамка за пренесување на број е
временскиот период од моментот на внесување на барањето за пренесување на број во ЦДБ системот до
фактичката реализација на обазбедување на услугата
од страна на операторот примател кон пренесениот
број.
II. ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ
Член 4
Обврски на операторите
(1) Oператорот, вклучително и операторот-корисник, на повикувачката страна треба да обезбеди можност за информација пред повикот да биде инициран
од неговата мрежа, со што повикувачката страна ќе биде информирана дека повиканиот број е пренесен.
(2) Операторот, вклучително и операторот-корисник, може да ја исполни својата обврска од став (1) од
овој член преку:
(а) Повикувачкиот број на службата за грижа за корисници и/или преку други броеви каде обезбедува информација во која мрежа е пренесен бројот, или
(б) звучен сигнал пред воспоставување на повикот.
Операторот, вклучително и операторот-корисник, треба да им обезбеди на своите претплатници да добијат
звучен сигнал пред воспоставувањето на повик кон
пренесен број. Звучниот сигнал не треба да биде пократок од 1 (една) секунда и подолг од 2 (две) секунди
и е бесплатен за повикувачката страна.
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(3) Фиксните оператори и фиксните оператори-корисници ќе обезбедат преносливост на претплатнички
броеви помеѓу фиксните оператори и фиксните оператори-корисници во согласност со овој правилник.
(4) Мобилните оператори и мобилните операторикорисници ќе обезбедат преносливост на броеви за јавни мобилни комуникациски услуги, помеѓу мобилните
оператори и мобилните оператори-корисници во согласност со овој правилник.
(5) Операторите и операторите-корисници треба на
свој трошок да ги адаптираат своите комуникациски
мрежи и средства за да овозможат преносливост на
броеви, како и на свој трошок да ги развиваат и унапредуваат своите комуникациски мрежи и средства согласно со зголемувањето на бројот на пренесени броеви
со цел во секој момент да бидат во можност да ги исполнат обврските од член 116 на Законот за електронските комуникации.
(6) Операторите и операторите-корисници треба да
соработуваат во интерес на обезбедување на преносливост на броеви. Операторите треба да ги наведат условите за соработка и нивните соодветни задачи и должности во нивните договори за пристап на мрежа и договорите за интерконекција. Операторите кои се обврзани да подготват референтна понуда за интерконекција
треба да наведат услови за преносливост на броеви за
мрежите и услугите што се предмет на референтната
понуда за интерконекција.
(7) Операторите и операторите-корисници ќе обезбедат целокупна размена на податоци што се однесуваат на процедурата за пренесување на броеви, при иницирањето на пренесувањето, преку централната база на
податоци (ЦБП), а во писмена форма операторот примател ќе му достави еден примерок од поднесеното барање за склучување на претплатнички договор со пренесување на број, во оригинал на операторот давател
во рок од 5 (пет) работни дена од денот на прием на барањето, доколку операторот давател го побара тоа од
операторот примател.
(8) За правилно изведување на процедурата на пренесување на броеви и соработката помеѓу операторите
и операторите-корисници, истите треба да назначат лица или организациски единици за контакт кои ќе бидат
достапни едни на други. Лицата или организациските
единици за контакт треба да ги имаат најмалку следниве податоци за контакт резервирани за управувањето
на процедурите за пренесување на броеви:
(а) e-mail адреса;
(б) телефонски број;
(в) факс;
(г) поштенска адреса.
(9) Операторите и операторите-корисници треба
при поднесувањето на барањето за пренесување на
број од страна на претплатниците, да го утврдат идентитетот на претплатникот, дали истиот има право да
бара пренесување на број и да ги проверат следниве
податоци:
- се утврдува личниот идентитет (име, презиме и
матичен број) и доколку се работи за правно лице, соодветен доказ за ополномоштено лице за пренесување
на број.
- барањето за пренесување на број треба да биде пополнето во целост, со читко испишан текст, потпишан
од страна на претплатникот и од страна на овластеното
лице на операторот
(10) Операторот примател е одговорен во целост за
поднесеното барање за пренесување на број, податоците кои се напишани во барањето за пренесување на
број, како и утврдувањето на идентитетот и полномоштвото за започнување на процесот за пренесување на
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бројот. Доколку се работи за поднесено барање за пренесување на број со лажно идентификување на претплатникот, констатирано од Операторот давател и надлежен орган, или без соодветно полномоштво, Операторот примател ќе ја сноси направената штета во целост кон операторот давател и претплатникот.
(11) Во случај на одбивање на барање за пренесување на број, операторот давател е одговорен во целост
за проверување на податоците од поднесеното барање.
Член 5
Рутирање на повик и други услуги и рутирање на
сигнализација
(1) Рутирање на повици до пренесени броеви се
врши со вметнување на рутирачки броеви по методите
Query On Release, All Call Query или други соодветни
методи.
(2) За рутирање на повиците до пренесените броеви
одговорен е:
(а) операторот во чија мрежа повикот бил инициран, во случај на повици оригинирани во домашна мрежа без избор или предизбор на оператор,
(б) избраниот оператор, во случај на избор или предизбор на оператор,
(в) операторот кој го опслужува повикот како меѓународен портал, во случај на меѓународни дојдовни
телефонски повици.
(г) операторот во чија мрежа повикот бил инициран
до операторот што обезбедува пристап за претплатникот, во случај на повици оригинирани во домашна мрежа и се наменети за претплатници на оператор-корисник.
(3) Операторите и операторите-корисници ги рутираат сите повици (национални и меѓународни) до пренесени броеви во други мрежи без разлика на тоа дали
постои договор за интерконекција за такви повици,
притоа користејќи било кои од расположивите воспоставени директни или индиректни интерконекциски
линкови.
(4) Операторите ги рутираат повиците до своите
претплатници и/или до претплатниците на операторкорисник добиени од други оператори и/или оператори-корисници и во случај кога бројот е во формат со
вметнат рутирачки број (код на оператор и рутирачки
код) пред повиканиот број и со NоА=8, во случај на повикување кон пренесени и не – пренесените броеви.
(5) Доколку операторите не се договорат поинаку,
тогаш:
(а) мобилниот оператор во чија мрежа повикот бил
инициран без избор или предизбор на оператор, е одговорен за рутирање на повиците до пренесени броеви во
сите мрежи во кои пренесениот број се наоѓа според
методата Query On Release или All Call Query, освен во
случај кога операторите се поврзани со интерконекциски линкови базирани на IP технологија кога ќе се применува All Call Query методата;
* доколку мобилниот оператор ја користи методата
All Call Query, форматот на Б бројот при рутирање кон
друг оператор може да биде на два начини:
- за број кој припаѓа на операторот рутирање со Б
број (пример: Број на корисник), а доколку е број пренесен во тој оператор рутирање со Код на оператор и
Рутирачки код (пример: КО + РК + Број на корисник) и
со NоА=8.
или
- без разлика дали бројот припаѓа на операторот
или е број пренесен во тој оператор рутирање само со
Код на оператор и Рутирачки код (пример: КО + РК +
Број на корисник) и со NоА=8 .
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(б) фиксниот оператор во чија мрежа е инициран
повикот без избор или предизбор на оператор, како и
операторот што транзитира повици меѓу мрежи, е одговорен за рутирање на повиците кон пренесени броеви
во мрежите на други оператори со примена на методата Query On Release, освен во случај кога операторите
се поврзани со интерконекциски линкови базирани на
IP технологија кога ќе се применува All Call Query методата;
(в) Во случај на примена на методата Query On
Release, доколку оператор, кој е оператор носител на
правото за користење на број, прими сигнализациско
барање за воспоставување на повик кон број што од неговата мрежа е пренесен во друга мрежа, тогаш ќе го
врати барањето за воспоставување на тој повик на начин определен со точка С 3.1.3. од препораката на ITUT Q.769.1 co сигнализациска порака со вредност #14
(Release cause value #14) пропишана со препораката на
ITU-T Q.850.
(6) За рутирање на SMS и MMS до пренесени броеви одговорен е:
(а) мобилниот оператор од чија мрежа бил оригиниран SMS или MMS доколку SMS или ММЅ е оригиниран од домашна јавна мобилна комуникациска мрежа;
(б) мобилниот оператор носител на правото за користење на број во случај на SMS и MMS што доаѓа од
меѓународна мрежа и SMS и MMS генериран од јавна
фиксна телефонска мрежа.
Член 6
Услови за пренесување на број
(1) Претплатникот може да поднесе барање за пренесување на еден, повеќе или на сите броеви вклучени
во претплатничкиот договор.
(2) Претплатникот има право повторно да го пренесе пренесениот број на било кој друг оператор или оператор-корисник, вклучително на било кој претходен
оператор или оператор-корисник.
(3) Претплатникот има право да иницира пренесување или повторно пренесување на претплатничкиот
број кај друг оператор или оператор-корисник, во временски период не пократок од 30 дена од започнувањето на услугата од операторот или операторот-корисник.
(4) По пренесување на бројот, претплатникот треба
да ги подмири сите обврски за раскинување на претплатничкиот договор кај операторот – давател или доколку има услуги од друг оператор поврзани со истиот
претплатнички број да ги подмири сите обврски за раскинување на претплатничкиот договор кај операторот
кој му нуди услуги на претплатникот преку големопродажната услуга од операторот давател.
(5) Операторот давател треба да го одбие барањето
за пренесување број доколку:
(а) барањето се однесува на број што не постои;
(б) барањето е поднесено од неовластено лице;
(в) бараниот број веќе е во постапка за пренесување, односно веќе е поднесено барање за пренесување
на истиот број;
(г) бараниот број веќе е во статус на мирување;
(6) Операторите треба да обезбедат недискриминаторски услови за претплатниците со пренесени или непренесени броеви. Операторите треба да обезбедат
континуитет на услугите се до започнувањето на временската рамка за предавање на број.
(7) Операторот примател е обврзан да прифати барање на претплатник за преносливост на претплатнички број, доколку претплатникот ги исполнува одредбите наведени во неговите општи услови.
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Член 7
Иницирање на пренесување на број
(1) Претплатникот поднесува барање за склучување
на претплатнички договор со пренесување на број кај
операторот примател и истовремено склучува претплатнички договор со операторот примател што влегува во сила во моментот на фактичкото пренесување на
бројот за кој се бара пренесувањето од операторот давател до операторот примател.
(2) Барањето за склучување на претплатнички договор со пренесување на број содржи:
- согласност на претплатникот дека претплатничкиот договор склучен со оператор давател се раскинува
поради остварување на правото на претплатникот за
пренесување на број;
- изјава од претплатникот дека ќе ги исполни сите
обврски кои произлегуваат од претплатничкиот договор склучен со оператор давател заедно со обврските
кои произлегуваат поради раскинување на претплатничкиот договор;
- согласност на претплатникот раскинувањето на
претплатничкиот договор да стапи на сила со моментот
на фактичкото пренесување на бројот за кој се бара
пренeсувањето од операторот давател до операторот
примател;
- согласност од претплатникот дека во случај барањето за склучување на претплатнички договор со пренесување на број да не стапи на сила, претплатничкиот
договор со операторот давател да не биде раскинат;
- овластување на операторот примател во име на
претплатникот и за негова сметка да го проследи барањето за склучување на претплатнички договор со пренесување на број до операторот давател, како и да настапува пред операторот давател во сите активности
поврзани со процедурата за пренесување на број;
- известување дека поднесеното барање за пренесување на број неможе да биде прекинато од страна на
претплатникот по започнување на постапката.
- изрична согласност на претплатникот дека операторот примател може да ги пренесува податоците, наведени во барањето за пренесување на број за претплатникот, до операторот давател и до Агенцијата за
електронски комуникации.
(3) Образецот на барањето за склучување на претплатнички договор со пренесување на број е дадено во
Прилог 2 на овој Правилник и е негов составен дел.
Член 8
Процедура за пренесување на број
(1) Операторот примател преку ЦБП системот ќе
го извести операторот давател дека претплатникот поднел барање за склучување на претплатнички договор
со пренесување на број во рок не подолг од 2 (два) работни дена од моментот на приемот на барањето, освен
во случај кога операторот примател треба претходно да
утврди дали има техничка можност за спроведување на
барањето за склучување на претплатнички договор со
пренесување на број.
Периодот за утврдување тоа дали има техничка
можност не треба да биде дискриминаторен и различен
за новите претплатници кои се без барање за пренесување на број, новите претплатници кои се со барање за
пренесување на број кај операторот примател, исто така и за претплатниците кои се обезбедуваат преку големопродажна услуга за друг Оператор-корисник кој се
јавува како оператор примател, доколку истите ги обезбедува Операторот, односно периодот за проверка дали
има техничка можност треба да биде ист за двата и
/или трите случаи.
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(2) Доколку известувањето од став 1 на овој член е
поднесено до 12:00 часот во работен ден, операторот
давател преку ЦБП системот ќе му одговори на операторот примател за прифаќањето на барање за склучување на претплатнички договор со пренесување на број
или за негово одбивање со образложение во согласност
со содржината на став (5) од член 6 на овој правилник
во рок не подолг од 3 (три) часа по приемот на известувањето од став (1) од овој член. Доколку операторот
давател не одговари во предвидената временска рамка,
се смета дека барањето е прифатено.
(3) Доколку известувањето од став (1) на овој член
е поднесено после 12:00 часот во работен ден или во
тек на неработен ден, операторот давател преку ЦБП
системот ќе му одговори на операторот примател за
прифаќањето на барање за склучување на претплатнички договор со пренесување на број или за негово одбивање со образложение во согласност со содржината на
став (5) од член 6 на овој правилник во рок не подолг
од 3 (три) часа од почетокот на работното време на
следниот работен ден. Доколку операторот давател не
одговари во предвидената временска рамка, се смета
дека барањето е прифатено.
(4) Oператорот давател не смее на било каков начин
да го контактира претплатникот што поднесол барање
за склучување претплатнички договор со пренесување
на број кај оператор примател, за да му понуди подобар тарифен модел или друга бенефиција, до завршувањето на постапката за пренесување на број.
(5) Операторот примател може да го извести претплатникот за прифаќање или за одбивање на барањето
во рок не подолг од 3 (три) часа по прием на одговорот
од ставовите (2) и (3) на овој член и да го информира за
понатамошниот процес за пренесување на бројот. Во
случај на одбивање на барањето, претплатничкиот договор склучен согласно став (1) од член 7 на овој правилник нема да предизвика никакви правни дејствија и
истиот е неважечки.
(6) Во случај на пренесување на негеографски претплатнички број, рокот за завршување на постапката за
пренесување на број е крајот на следниот работен ден
од денот на поднесеното барање во ЦБП.
(7) Во случај на пренесување на претплатнички
број за јавна фиксна телефонска услуга рокот за завршување на постапката за пренесување на број е 2 работни дена од денот на прифаќањето од страна на операторот давател.
(8) По отстранување на причините за одбивање на
барање за склучување на претплатнички договор со
пренесување на број од став (5) на член 6 од овој правилник, претплатникот поднесува ново барање за склучување на претплатнички договор со пренесување на
број.
(9) Временската рамка за пренесување на бројот започнува со внесувањето на барањето за пренесување
во ЦБП системот. Во случај на барање за пренесување
на повеќе од 1000 броеви на еден претплатник операторот давател може да побара од Агенцијата согласност
за пролонгирање на рокот од овој став.
(10) Во случај на грешка при записот во ЦБП системот, операторот примател може да го поништи барањето за пренесување на број се до моментот на негово
одобрување или одбивање од страна на операторот давател. Доколку барањето е одговорено од страна на
операторот давател, се применува став 10 од член 4 на
овој правилник.
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Член 9
Пренесување на број со истовремено користење на
големопродажна услуга
Во случај на пренесување на број истовремено со
разврзан пристап на локална јамка или изнајмување на
големо на претплатнички линии, операторите го договараат датумот на изведбата и за пренесување на бројот, кој не може да биде подолг од 10 (десет) работни
дена од денот на поднесување на барањето за склучување на договор со пренесување на број кај операторот-корисник од страна на претплатникот.
Член 10
Надоместок за користење на пренесени
броеви
Надоместокот за користење на броеви кои се пренесени на друг оператор, согласно со членот 116 од Законот за електронски комуникации, е уреден во член 32
од Законот.
Член 11
Надоместоци за услугите поврзани со
преносливост на број
(1) Операторот може за пренесување на броевите на
друг оператор, да им наплатува на операторите и на
претплатниците или на операторите, еднократна сума
за покривање на трошоците за пренос на бројот. Еднократната сума за покривање на трошоците за пренос на
бројот, треба да биде предвидена во договорите за интерконекција, а директните (административни) трошоци, доколку ги има, а се наплаќаат од претплатниците, не смеат да бидат дестимулирачки за користење
на оваа услуга. Агенцијата може со одлука да ја утврди
максималната еднократна сума што треба да биде
предвидена во договорите за интерконекција.
(2) Еднократната сума за покривање на трошоците
за пренос на подредена серија на броеви по мрежна
завршна точка е идентична како за пренос на еден број.
(3) Операторите не можат повиците кон пренесените броеви да ги наплатуваат поскапо од повиците кон
другите броеви во иста јавна електронска комуникациска мрежа кои што се употребуваат за обезбедување
на истите јавни електронски комуникациски услуги, а
не се пренесени од нивната јавна електронска комуникациска мрежа.
(4) Операторите не можат да применат повисоки
цени за интерконекција за повици кон пренесени броеви во однос на повици кон не-пренесени броеви што се
употребуваат за обезбедување на исти јавни електронски комуникациски услуги.
(5) Доколку операторот во чија мрежа е започнат
повикот кон пренесениот број нема склучено договор
за директна интерконекција со операторот кај кого се
наоѓа повиканиот пренесен број, операторот таквите
повици нема да ги наплатува по повисока цена од цената која тој оператор ја наплатува за повиците кон сите
останати броеви кои не се пренесени кај тој оператор.
Член 12
Право над пренесен број
(1) При склучување на претплатнички договор со
пренесување на број, операторот носител на право за
користење на број и понатаму пред Агенцијата се легитимира како носител на правото за користење на доделените броеви и/или серии на броеви.
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(2) Во случај на раскинување на претплатничкиот
договор со пренесување на број, операторот примател е
должен во рок не подолг од 7 (седум) работни денови
од денот на деактивирање на бројот, да ја извести
Агенцијата при што ќе го наведе точниот датум на деактивирање. По истекот на времето на мирување согласно општите услови на операторот носител на право
за користење на број, може да го активира бројот. Во
периодот на мирување обврската за подмирување на
годишниот надоместок за користење на бројот е на
операторот примател.
(3) Оператор носител на право за користење на број
не смее да откаже доделена серија од најмалку 1000
броеви во која има активен барем еден пренесен број
во друг оператор.
(4) Во случај кога оператор или оператор корисник,
носител на правото за користење на број чии броеви се
пренесени кај други оператори, ќе прекине да ги обезбедува своите услуги, доделените серии на броеви
Агенцијата ги доделува повторно (re-assignment) на
други оператори.
(5) Во случај на спор меѓу оператори, Агенцијата
постапува согласно одредбите од членовите 53 од Законот за електронските комуникации.
III. ЦЕНТРАЛНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ (ЦБП) ЗА
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА БРОЕВИ
Член 13
Развој, управување и одржување на
ЦБП системот
(1) Агенцијата за електронски комуникации го развива, управува и одржува ЦБП системот преку организациона единица во рамките на Агенцијата или со пренесување на вршењето на овие работи на друго физичко или правно лице избрано по пат на јавен тендер.
(2) Агенцијата ги покрива трошоците за воспоставување и работење на ЦБП системот од надоместокот
за користење на доделени броеви и серии на броеви.
Член 14
Содржина на податоците во ЦБП системот
и начинот на работење со нив
(1) Управувањето со податоците за операторите
содржани во Прилог 1 кој што е составен дел на овој
правилник, го организира Агенцијата за електронски
комуникации и истите ги одржува во ЦБП системот.
(2) Операторите ги внесуваат податоците во врска
со барањата за пренесување на број вклучувајќи ги и
рутирачките броеви во електронска форма во согласност со интерфејсот и апликацијата на ЦБП системот
во рамките на трансакциите со ЦБП системот.
(3) Агенцијата може да изврши трансакции врз основа на писмено барање од оператор доколку операторот е привремено спречен да пристапи на ЦБП системот како резултат од привремени технички проблеми
со образложение за причината.
(4) Операторот превзема (download) пораки од ЦБП
системот и ги ажурира во целост своите податоци во
периодот од 16:01 до 18:00 часот секој работен ден.
(5) Секој оператор пристапува на податоците за рутирање на пренесените броеви на еднаква основа.
(6) Размената на податоците е во електронска форма преку сигурен и заштитен линк на начин што овозможува гарантиран интегритет на содржината на трансакцијата и гарантирана идентификацијата на страната
која ја врши трансакцијата.
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(7) Во ЦБП системот сите трансакции треба да бидат евидентирани (log) и архивирани заради утврдување на одговорноста за трансакцијата. Операторите немаат право на пристап до архивата на евидентираните
трансакции (log-ови). Врз основа на оправдано писмено барање од оператор Агенцијата може да ги даде побараните податоци од архивата на евидентираните
трансакции (log-ови).
(8) Деталниот технички опис за трансакциите и на
комуникацискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и
операторите, како и нивни идни измени, по усогласувањето со операторите, Агенцијата ќе го објави на својата веб страна.
Член 15
Управување со податоци
(1) ЦБП системот треба да биде функционален да
прима податоци за рутирање од операторите во секое
време и мора да овозможи непрекинат пристап на операторите согласно со нивното право на пристап.
(2) Агенцијата е одговорна да обезбеди податоците
зачувани во ЦБП системот да бидат идентични со податоците внесени од операторите.
(3) Операторот примател е обврзан да ги внесе податоците во врска со пренесените броеви во ЦБП системот без грешки.
(4) Операторите се должни да ги ажурираат своите
локални бази (ЛБП) со ЦБП системот до завршувањето
на временската рамка за предавање на број.
(5) За потребите на ЦБП системот, работен ден се
смета секој работен ден што не е државен празник или
празник согласно Законот за празниците на Република
Македонија од 08:00 до 16:00 часот.
(6) ЦБП системот ги ефектуира сите барања за пренесување на броеви само во дефинираната временска
рамка за предавање на броеви.
(7) ЦБП системот ќе одбие нерегуларно барање за
пренесување на броеви (барање со несоодветен формат, некомплетно барање или ненавремено поднесено
барање) и за тоа ќе го информира операторот примател
кој го внел барањето за пренесување на број.
Член 16
Процедури за превземање на податоци
(downloading)
(1) Операторот може да иницира превземање на податоци за рутирање во секое време.
(2) Податоците за рутирање можат да се превземат
со процедури определени во деталниот технички опис
на трансакциите и на комуникацискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и операторите од член 14 став (8)
на овој правилник.
Член 17
Процедури за внесување
на податоци
(1) Процедурите за внесување на податоци за рутирање се следните:
(а) запис за пренесување;
(б) проверка на запис за пренесување;
(в) прекинување на употреба на број.
(2) Записот за пренесување не се менува за време на
процедурата за пренесување на броеви во ЦБП системот. Во случај на барање за промена на податоците, записот треба да биде откажан во ЦБП системот при што
започнува нова процедура за пренесување на броеви во
ЦБП системот.
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Член 18
Запис и проверка на запис за пренесување
на броеви
(1) Записот во ЦБП системот за пренесување на
број го врши операторот примател.
(2) Записот за пренесување на број треба да содржи:
(а) идентификатор на трансакцијата;
(б) код на операторот давател и операторот примател;
(в) рутирачки код на операторот примател.
(г) број што се пренесува, а во случај на пренесување на одредена серија на броеви почеток и крај на пренесената подредена серија на броеви;
(д) временска рамка за предавање на броеви.
(ѓ) име, презиме и единствен матичен број за физичко лице или назив и единствен даночен број за
правно лице.
(3) Записот за пренесување на број, може да содржи
и дополнителна информација за идентификување, која
е ПУК број за припејд корисник или број на фактура за
постпејд корисник. Недоставувањето на дополнителната информација, неможе да биде причина за одбивање
на барањето за пренесување на број.
Член 19
Откажување на запис за пренесување
на броеви
Операторот примател не може да откаже запис за
пренесување на број по одобрување или одбивање на
барањето од страна на операторот давател во ЦБП системот.
Член 20
Прекинување на употреба на пренесен број
(1) Операторот примател треба да го извести ЦБП
системот доколку пренесен број престанува да се употребува поради раскинување на претплатнички договор
во рок не подолг од 3 дена по раскинувањето на претплатничкиот договор со корисникот.
(2) Известувањето за прекинување на употреба на
пренесен број треба да содржи:
(а) идентификатор на трансакцијата,
(б) код на операторот кој обезбедува пристап на
претплатник,
(в) рутирачки код,
(г) број што бил пренесен, а во случај на пренесена
одредена серија на броеви почеток и крајот на пренесената подредена серија на броеви;
(д) време на прекинувањето.
(3) ЦБП системот ќе ја поништи информацијата за
рутирање наменета за бројот или серијата од броеви во
базата на податоци со почеток од временската рамка
која соодветствува на времето на прекинување.
Член 21
Управување со податоците за операторите
(1) Агенцијата доделува и одзема кодови на оператори и објавува ажурирана листа на доделените кодови
на оператори на својата веб страна.
(2) Агенцијата ги внесува податоците за операторите во ЦБП системот и на операторите им доделува соодветна идентификација и автентификација за пристап
за вршење на трансакции со ЦБП системот.
(3) Операторот е обврзан да ги обезбеди податоците
дадени во Прилог 1 на овој Правилник за ЦБП систе-
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мот. За било каква промена на податоците од Прилог 1
на овој Правилник, операторот е должен да ја извести
Агенцијата во рок не подолг од 3 (три) работни дена
од денот на промената.
(4) Во случај на одземање на код на оператор,
Агенцијата во ЦБП системот ги прави неважечки податоците за операторот.
Член 22
Пријава и решавање на грешки
(1) Агенцијата ги регистрира сите испади на ЦБП
системот во сопствената евиденција.
(2) Операторот може да пријави испад на ЦБП системот во секое време по факс или e-mail верификуван
со дигитален сертификат.
(3) Пријавата за грешка треба да го содржи следното:
(а) име на операторот;
(б) име на лицето кое ја пријавува грешката, име на
корисникот на операторот и телефонски број, код на
операторот;
(в) точен опис на грешката;
(г) начин на детектирање на појавувањето на грешката;
(д) време и датум на детектирање на грешката;
(ѓ) време и датум на пријавата.
(4) Агенцијата по известувањето за грешка ќе отпочне со анализирање на грешката. По завршување на
анализата, Агенцијата ќе го извести операторот за причината за грешка и за очекуваното време за кое грешката ќе се исправи. Во случај на испад на ЦБП системот со поголемо времетраење, Агенцијата ќе ги извести операторите и ќе наложи во времетраењето додека
ЦБП системот не е функционален да не се врши пренесување на броеви.
(5) Агенцијата подготвува запис за пријавата на
грешка и обезбедува информации на сите оператори по
затворањето на процесот за исправка на грешки.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 23
Преодни одредби
(1) Сите оператори во Република Македонија се
должни од 01/01/2017 да ја применуваат исклучиво All
Call Query методата.
Член 24
Престанување на важење
Со денот на влегување во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за преносливост на
броеви („Службен весник на Република Македонија“,
бр.59/2011 и бр.185/2013).
Член 25
Влегување во сила
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен на веб - страната на Агенцијата за електронски
комуникации.
Бр. 0201-449/2
4 февруари 2015 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.
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734.
Врз основа на член 24 став (1) алинеа 3, а во врска
со членовите 84 и 87 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ 39/2014), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 26 декември 2014 години, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НИВОТО НА ДЕТАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА ЗА РАЗВРЗАН ПРИСТАП НА
ЛОКАЛНА ЈАМКА И НАЧИНОТ НА НИВНОТО
ОБЈАВУВАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Предмет
Со овој правилник се пропишува нивото на деталност на информациите содржани во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка (во натамошниот текст: референтна понуда) и начинот на нивното објавување од страна на операторот со значителна
пазарна моќ на пазарот за физички пристап до мрежна
инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап)
на фиксна локација (во натамошниот текст: Оператор),
содржината на референтната понуда, реализацијата на
разврзан пристап на локална јамка, како и начинот и
постапката за склучување на општиот договор за разврзан пристап на локална јамка, постапката за одобрување на референтната понуда од Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст:
Агенција) и доставување на извештаи.
Член 2
Дефиниции и појаснувања
Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот
за електронските комуникации, се употребуваат и дефиниции и појаснувања со следното значење:
(а) точка за пристап е физички интерфејс поставен
на ниво на разделник на пристапната мрежа на Операторот, каде што може да се реализира разврзан пристап
на локалната јамка;
(б) главен разделник (MDF – Main Distribution
Frame) е место каде локалната јамка е поврзана соодветно на првата пристапна телекомуникациска опрема
на Операторот;
(в)
преносен разделник
(HDFHand-over
Distribution Frame) е разделник каде што опремата на
операторот-корисник се поврзува на главниот разделник со користење на кабли за внатрешно или надворешно поврзување;
(г) кабли за внатрешно поврзување го поврзуваат
главниот разделник со просторијата со кабли на Операторот (Operator’s cable chamber) или со разделникот за
примопредавање кога тој се наоѓа во простор на Операторот (Прилог 1);
(д) кабли за надворешно поврзување ја поврзуваат
просторијата со кабли на Операторот во функција на
главниот разделник со разделникот за примопредавање
кога тој се наоѓа надвор од просторот на Операторот
(погледнете Прилог 1);
(ѓ) објект на Операторот е објект во кој се наоѓаат
главниот или разделникот за примопредавање на Операторот каде што се обезбедува разврзан пристап на
локалната јамка;

(е) простор на Операторот е недвижност во сопственост на Операторот која што ги вклучува: објектот
на Операторот, другите објекти, како и неизградениот
простор;
(ж) разврзан пристап на локална јамка (Unbundled
Access to the Local Loop) е целосно разврзан пристап на
локална јамка, при што не се менува сопственоста на
локалната јамка;
(з) целосно разврзан пристап на локална јамка (Full
Unbundled Access to the Local Loop) е пристап на оператор-корисник на локална јамка на Операторот заради
користење на целиот фреквенциски спектар на упредените метални парици;
(ѕ) колокација е обезбедување на физички простор
и технички средства од страна на Операторот за поставување и поврзување на опремата на операторот-корисник за пристап на локалната јамка;
(и) физичка колокација е колокација при која опремата на оператор-корисник се сместува во просторијата на главниот разделник на Операторот, а кога за тоа
нема простор, Операторот определува простор за поставување на опремата на операторот-корисник во друга просторија во истиот објект во кој се наоѓа и просторијата на главниот разделник;
(ј) оддалечена колокација е колокација при која
Операторот дава разврзан пристап на локална јамка
надвор од објектот каде што се наоѓа главниот разделник, при што опремата на соодветен начин е поврзана
со главниот разделник на Операторот;
(к) виртуелна колокација е колокација при која
Операторот дава разврзан пристап на локална јамка во
просторијата на главниот разделник на Операторот при
што операторот-корисник нема пристап до својата опрема;
(л) LRIC (Long Run Incremental Costs) е методологија за пресметка на долгорочни трошоци;
(љ) оператор-корисник (Beneficiary) е оператор на
јавна комуникациска мрежа и/или давател на јавни комуникациски услуги кој бара разврзан пристап на локална јамка.
II. СОДРЖИНА НА РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА
Член 3
Обезбедување на разврзан пристапна локална
јамка
Референтната понуда треба да ги содржи сите елементи на мрежата и придружните средства потребни за
обезбедување на разврзан пристап на локална јамка и
со нив поврзаните услови и цени, а особено треба да
содржи:
а) општи услови за разврзан пристап на локална
јамка;
б) информации за разврзан пристап на локална
јамка;
в) технички можности за обезбедување разврзан
пристап на локална јамка;
г) информации и услови за колокација;
д) цени;
ѓ) постапка за барање и обезбедување на разврзан
пристап на локална јамка;
е) склучување на договори;
ж) сите постапки за обесштетување.
Член 4
Целосно разврзан пристап на локална јамка
(1) Операторот му обезбедува на операторот-корисник целосно разврзан пристап на локална јамка, согласно условите определени со овој правилник.

Стр. 70 - Бр. 27

23 февруари 2015

(2) Операторот ја управува и одржува локалната
јамка, а операторот-корисник ја управува и одржува
активната и пасивната опрема за пренос што е поставена на краевите на локалната јамка.
(3) Со целосно разврзан пристап на локална јамка,
Операторот треба да му овозможи на операторот-корисник користење на целиот фреквенциски спектар на
локалната јамка. Операторот-корисник самостојно одлучува за видот на електронските комуникациски услуги кои ќе ги обезбедува преку локалната јамка согласно Прилог 2, слика 1 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Доколку некој главен разделник се исклучува од
употреба, операторите-корисници треба да бидат претходно известени, најмалку 60 месеци пред тоа да се
случи.
(4) Операторот може да исклучи од употреба некој
главен разделник и без да ги почитува условите утврдени во став (3) на овој член, при што треба да обезбеди алтернативен големопродажен продукт во соработка со операторот-корисник, кој операторот-корисник ќе го користи до истекот на рокот дефиниран во
став 3 од овој член.

Член 5
Начин на обезбедување на разврзан пристап
на локална јамка

Член 8
Реализација на разврзан пристап
на локална јамка

(1) Операторот обезбедува разврзан пристап на локална јамка на сите точки за пристап на својата мрежа
согласно условите утврдени со овој правилник.
(2) Сите ограничувања за обезбедувањето услуги за
разврзан пристап на локалната јамка треба да бидат наведени во референтната понуда, вклучително и приближниот датум кога тие ограничувања ќе бидат надминати.
(3) Операторот ја отстранува сета пасивна и активна опрема лоцирана на локалната јамка до која е потребен разврзан пристап доколку со тоа не се предизвикува нарушување во обезбедувањето на постојните услуги.
(4) Операторот треба да му понуди на оператороткорисник пристап до неговите системи за поддршка,
системи за информации, како и до соодветните веб апликации за подготвување нарачки, достави и пријава на
дефекти во рамки на техничките можности. За да дозволи пристап, Операторот треба да обезбеди технички
спецификации на интерфејсите на своите системи за
информации во референтната понуда.

(1) Операторот започнува да дава разврзан пристап
на конкретна локална јамка ако операторот-корисник
има писмено барање од претплатникот на кого треба да
му обезбеди електронски комуникациски услуги.
(2) Барањето од став (1) на овој член најмалку треба
да содржи податоци за идентификација на корисникот
и потпис, како и видот на услугата што сака да му биде
обезбедена од операторот-корисник.
(3) При реализација на целосно разврзан пристап на
локална јамка претплатникот може да добие нов број
од операторот-корисник или да го задржи претплатничкиот број од Операторот (пренесување на број).

Член 6
Локални јамки што треба
да се понудат
За обезбедување на разврзан пристап на локална
јамка, а со цел операторот-корисник да пристапи до
крајната точка на мрежата лоцирана на страната на
претплатникот, Операторот ги понудува:
а) активните физички кола кои се користат од Операторот за обезбедување електронски комуникациски
услуги на претплатниците;
б) веќе инсталираните физички кола кои не се користат;
в) другите физички кола кои можат да им бидат дадени на располагање на операторите-корисници со поврзување на делови од веќе инсталирани кола.
Член 7
Информации
(1) Операторот во референтната понуда треба да даде детални информации за параметрите за квалитет на
услугите кои им ги обезбедува на операторите-корисници.
(2) За секоја промена што Операторот има намера
да ја направи на својата мрежа или на местата на кои се
реализира разврзан пристап на локална јамка, а која
може да влијае врз услугите кои ги обезбедува операторот-корисник, треба да го извести операторот-корисник, најмалку 90 дена пред таа промена да биде направена.

Член 9
Информации во референтната
понуда
(1) Операторот во референтната понуда треба да ги
наведе следните информации:
а) список на главни разделници во неговата пристапна мрежа;
б) податоци за главните разделници во секое географско нумерациско подрачје;
в) доделени серии на претплатнички броеви имплементирани во комутацискиот центар на секој главен
разделник;
г) адреси на сите главни разделници;
д) број на локални јамки кои се користат во моментот или кои можат да бидат користени, за секој главен
разделник, како и за преостанатиот период на нивно
функционирање;
ѓ) просечната должина на локалните јамки за секој
главен разделник;
е) преостанатиот период на функционирање за секој главен разделник;
ж) видот и техничките карактеристики на локалните јамки: должина, дијаметар, присуство на каква било
пасивна или активна опрема, должина на продолжување (extension length), како и параметрите за квалитет
добиени од извршени тестирања;
з) недостатоците кои му се познати на Операторот
за секој главен разделник, како и за секоја локална
јамка;
ѕ) други постојни статистички информации за пристапната мрежа на Операторот.
(2) Доколку настанат измени во информациите од
став (1) на овој член Операторот ги ажурира на секои
три месеци. Ажурирањето ќе се смета за измена на референтната понуда по сопствена иницијатива.
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Член 10
Технички можности за обезбедување
на колокација
(1) Операторот во референтна понуда треба да ги
наведе следните технички можности за обезбедување
на колокација:
а) во просторот на Операторот, при што операторот-корисник ќе има колокација во просторот на Операторот;
б) на далечина, при што опремата на оператороткорисник ќе биде лоцирана во колокација надвор од
просторот на Операторот.
(2) Операторот-корисник може да избере кој било
од двата начини за обезбедување разврзан пристап на
локална јамка наведени во став (1) на овој член.
Член 11
Кабли за поврзување
(1) На барање на операторот-корисник за реализација на разврзан пристап на локална јамка, Операторот
треба да ги постави, тестира и да ги одржува каблите за
внатрешно поврзување, преносниот разделник, како и
надворешните кабли за поврзување во случај на оддалечена колокација.
(2) Ако операторот-корисник сака самиот да ги
обезбеди каблите за надворешно поврзување во случај
на оддалечена колокација, Операторот му обезбедува
на операторот корисник физички пристап до кабелските цевки и каблите за да може операторот-корисник да
ја поврзе својата опрема.
Член 12
Преносен линк
(1) На барање на операторот-корисник за реализација на разврзан пристап на локална јамка, Операторот
треба да постави, тестира и одржува преносен линк меѓу опремата на операторот-корисник и најблиската точка за пристап до мрежата на операторот-корисник
(backhaul service).
(2) Ако операторот-корисник сака самиот да го
обезбеди преносниот линк наведен во став (1) на овој
член со оптички кабел или со метални упредени парици, Операторот обезбедува соодветно физичко поврзување преку неговите кабелски цевки меѓу опремата
на операторот-корисник и најблиската шахта (manhole
chimney) надвор од просторот на Операторот доколку
има расположиви ресурси за тоа, или на барање на операторот-корисник го поставува и го одржува таквото
поврзување за да може операторот-корисник да ја поврзе својата опрема.
(3) Ако операторот-корисник сака самиот да го
обезбеди преносниот линк наведен во став (1) на овој
член со радио-линк, Операторот треба да обезбеди соодветно физичко поврзување (оптички кабел, метални
упредени парици) меѓу колокациската опрема на операторот-корисник и опремата за радио-пренос во истиот простор на Операторот, или, на барање на операторот-корисник го поставува и го одржува таквото поврзување за да може операторот-корисник да ја поврзе
својата опрема.
(4) Операторот треба да му дозволи на оператороткорисник да изгради свои капацитети за директна интерконекција со друг оператор-корисник кому му е доделен простор за колокација во истиот простор на Операторот, вклучувајќи и ситуација кога операторот-корисник сака да го купи преносниот линк наведен во
став (1) на овој член од друг оператор-корисник.

Член 13
Дефекти
(1) Ако на некое од средствата што ги обезбедува
Операторот настане дефект, Операторот ги презема сите неопходни активности за идентификација и отстранување на дефектот и ги елиминира или ограничи потенцијалните загуби, во рок кој не може да биде подолг
од 1 час од известувањето за настанатиот дефект дадено од страна на операторот-корисник или од моментот
кога Операторот на било кој друг начин ќе дознае за
дефектот.
(2) 95% од дефектите треба да бидат отстранети од
Операторот во рок не подолг од 48 часа од известувањето за дефектот од страна на операторот-корисник
или од моментот кога Операторот ќе го открие дефектот на било кој друг начин.
(3) Доколку дефектот се случи во просторот на
Операторот, каде што Операторот има постојано ангажирани технички лица, најдолгиот рок за отстранување
на дефектот е 3 часа од известувањето за дефектот од
страна на операторот-корисник или од моментот кога
Операторот ќе го открие дефектот на било кој друг начин.
(4) Надоместокот за отстранување на дефектот целосно ќе биде на товар на Операторот, освен ако се докаже дека операторот-корисник е одговорен за настанатиот дефект.
(5) Доколку Операторот не успее да го запази рокот
наведен во став (1) и став (2) на овој член, а операторот-корисник го отстрани дефектот на своја сметка
според условите одредени од Операторот, соодветната
сума на истиот ќе му биде надоместена од Операторот.
(6) Операторот корисник има право да побара казнени пенали за пречекорување на времето за отстранување на дефекти во случај кога времето на отстранување на дефекти е поголемо од 48 часа. Висината на казнениот пенал нема да биде помала од 20% од месечниот надоместок на услугата за секој ден доцнење во случај кога времето на отстранување на дефекти е поголемо од 48 часа.
Член 14
Простор за колокација
Операторот треба да му понуди на операторот-корисник можност за поставување и поврзување на опремата потребна за обезбедување разврзан пристап на локална јамка во просторот за колокација.
Член 15
Видови колокација
(1) Физичка колокација се реализира во просторот
на Операторот на еден од следните начини:
а) без градење на посебна структура за раздвојување и заштита на опремата на операторот-корисник;
б) со градење на посебна просторија, ограда или
друга слична структура за раздвојување и заштита на
опремата на операторот-корисник, од страна на операторот-корисник или на сметка на операторот-корисник.
(2) Операторот-корисник може да избере која било
од формите за физичка колокација наведени во став (1)
на овој член, а Операторот ја прави достапна за операторот-корисник барем една од овие форми, според приоритетите наведени од операторот-корисник.
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(3) Виртуелната колокација се реализира во истиот
простор каде што работи опремата на Операторот, без
градење на посебна структура за заштита, освен ако
двете страни не се договорат поинаку.
Член 16
Рок за колокација
Операторот треба да го подготви просторот за колокација во рок кој што не може да биде подолг од 15 дена од денот на добивањето на барањето од оператороткорисник за конкретната колокација.
Член 17
Одговорност за подготвување на просторот
за колокација
(1) На операторот-корисник му е дозволено да ја
преземе одговорноста за подготвување на просторот за
колокација ако користи претприемачи одобрени од
Операторот.
(2) Ако неколку оператори-корисници сакаат да ја
преземат оваа одговорност, еден од нив се назначува за
да го подготви просторот за колокација, а трошоците
се делат меѓу сите оператори-корисници.
Член 18
Пристап до просторот за
колокација
(1) Операторот треба да му понуди на оператороткорисник можност самостојно да пристапува до просторот за колокација.
(2) Ако пристапувањето од став (1) на овој член може да претставува значителен ризик за интегритетот на
опремата на Операторот и безбедноста на неговата
мрежа, страните претходно склучуваат договор за самостојно пристапување на операторот-корисник во
просторот за колокација според цени базирани на трошоци, кој го вклучува и пристапувањето во итни случаи за отстранување на дефект.
Член 19
Предуслови за колокација
Операторот треба да му ги обезбеди на оператороткорисник сите предуслови за колокација, како што се
електрично напојување, климатизација, греење и средства за пренесување на опремата.
Член 20
Колокација за интерконекција
и разврзан пристап
(1) Договорите за колокација, склучени или во постапка на склучување, за обезбедување разврзан пристап на локална јамка нема да влијаат врз договорите за
колокација склучени или во постапка на склучување за
обезбедување интерконекција со мрежата на Операторот.
(2) За добивање разврзан пристап на локална јамка,
операторот-корисник може да го користи просторот за
колокација за интерконекција во просторот на Операторот, во зависност од случајот.
(3) За интерконекција со мрежата на Операторот,
операторот-корисник може да го користи просторот за
колокација за обезбедување разврзан пристап на локална јамка, во зависност од случајот.

Член 21
Цени
(1) Операторот во референтната понуда за разврзан
пристап на локална јамка објавува поединечни цени за
сите елементи со кои се обезбедува услугата за рaзврзан пристап на локална јамка, со цел да се овозможи
операторот-корисник да не плаќа за елементи на мрежата или придружни средства, кои што не му се нужно
потребни за вршење на неговите услуги.
(2) Цените за разврзан пристап на локална јамка
што ги нуди Операторот треба да бидат базирани на
трошоци.
(3) На барање на операторот-корисник, операторот
треба да му овозможи еднократните надоместоци за реализација на разврзан пристап на локална јамка да бидат платени на 36 еднакви месечни рати, доколку општиот договор е склучен за период за и над три години.
(4) При утврдувањето на усогласеноста на обврската од став 2 од овој член, Агенцијата ќе ја користи LRIC методологијата, со можност долгорочната
предвидлива вредност на мрежните елементи неопходни за разврзан пристап на локална јамка да се пресметува користејќи ги како основа тековните трошоци на
Операторот.
Член 22
Барање и одговор на барање
(1) Барањето за склучување општ договор за разврзан пристап на локална јамка што го поднесува операторот-корисник до Операторот, меѓу другото, треба
да содржи:
a) назив и седиште на операторот-корисник;
б) потврда за извршена регистрација на нотификација издадена од Агенцијата;
в) вид на услуги што се обезбедуваат преку разврзан пристап на локална јамка;
г) адреси на главните разделници од референтната
понуда за кои операторот-корисник поднесува барање
за пристап на локална јамка;
д) податоци за главните разделници од референтната понуда со соодветниот капацитет за кои се бара колокација и вид на колокација;
ѓ) предвиден (планиран) рок за времетраење на општиот договор.
(2) Барањето за склучување општ договор за разврзан пристап на локална јамка може да биде одбиено
поради основани причини. Одговорот со образложение
за одбивањето во писмена форма се доставува до операторот-корисник.
(3) Операторот-корисник има право да побара постапка за решавање на спор, во согласност со член 53
од Законот за електронски комуникации, доколку не е
задоволен од одговорот на Операторот од став 2.
(4) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето од став 3 на овој член ја утврдува основаноста на одбивањето на барањето. Доколку утврди
дека операторот неосновано го одбил барањето,
Агенцијата со решение ќе го задолжи операторот во
рок од 30 дена да склучи општ договор за обезбедување разврзан пристап на локална јамка.
Член 23
Склучување на општ договор
(1) Операторите склучуваат општ договор за разврзан пристап на локална јамка во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на поднесување на барањето за
склучување општ договор за разврзан пристап на локална јамка.
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(2) Доколку општиот договор не е склучен во рокот
утврден во став (1) на овој член, на барање доставено
од еден од операторите, Агенцијата постапува согласно
Законот за електронските комуникации.
(3) Општиот договор за разврзан пристап на локална јамка треба да е во согласност со референтната понуда одобрена од Агенцијата и Законот за електронските комуникации и треба да содржи најмалку одредби за:
a) правата и обврските на Операторот и оператороткорисник во однос на претплатникот;
б) услугите и видот на колокацијата кои Операторот ќе му ги обезбедува на операторот-корисник за разврзан пристап на локална јамка;
в) цени;
г) времетраење на општиот договор кое не може да
биде пократко од 3 години;
д) начинот и постапката за раскинување и измена
на општиот договор за разврзан пристап на локална
јамка;
ѓ) сите постапки за обесштетување.
(4) Општиот договор за разврзан пристап на локална јамка меѓу Оператор и оператор-корисник се доставува до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на неговото потпишување во печатена и електронска форма.
(5) Агенцијата ги објавува оние делови од општиот
договор на својата веб страна кои не се од доверлив карактер согласно одредбите на Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него и друг закон.

(5) Операторот-корисник има право да побара казнени пенали за пречекорување на времето за реализација на барањата за разврзан пристап на локална јамка
во случај кога времето на реализација на барањето е
поголемо од осум работни дена за веќе инсталирани
локални јамки. Висината на казнениот пенал нема да
биде помала од 20% од месечниот надоместок на услугата за секој ден доцнење на барањата од оператороткорисник во случај кога времето на реализација на барањето е поголемо од осум работни дена.

Член 24
Склучување на посебни договори

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ
ОДРЕДБИ

(1) Врз основа на општиот договор, операторот-корисник со Операторот склучува посебен договор за колокација на конкретен главен разделник и посебен договор за услуга на разврзан пристап на конкретна локална јамка.
(2) Во посебниот договор за колокација на конкретен главен разделник, меѓу другото, се утврдува рокот
за имплементација на колокација кој не може да биде
подолг од 60 работни дена.
(3) Во посебниот договор за услуга на разврзан
пристап на конкретна локална јамка, меѓу другото, се
утврдува рокот за валидација заедно со проверката за
постоењето на технички можности на барање за разврзување и рокот за активација односно техничка
имеплементација на разврзувањето потребни на операторот. За веќе инсталирани локални јамки (активни и
пасивни) овој рок не смее да биде подолг од осум работни дена од моментот на поднесеното барање, односно три работни дена за валидација и проверка за постоењето на технички можности на барањето и пет работни дена за активација односно техничка имеплементација на барањето. За локални јамки (физички кола)
од член 6, точка в) од овој правилник, ако постојат технички можности овој рок не треба да биде подолг од 10
работни дена од моментот на поднесувањето на барањето, односно три работни дена за валидација и проверка за постоењето на технички можности на барање
и пет работни дена за активација односно техничка имплементација на барањето.
(4) Посебните договори треба да содржат и одредби
за казнени пенали во случај кога Операторот не се
придржува кон роковите утврдени ставот (3) на овој
член.

Член 26
Преодни одредби

III ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ
Член 25
Извештај
(1) Податоците од Прилог 3 кој е составен дел на
овој правилник, а кои се однесуваат на квалитетот на
целосно разврзан пристап на локална јамка, Операторот ги доставува до Агенцијата и ги објавува на својата
веб-страна најдоцна до 31 март во тековната година за
претходната година.
(2) Операторот податоците од став (1) на овој член
ги доставува до Агенцијата и на нејзино барање во рок
од 30 дена од денот на приемот на барањето.
(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинитоста на доставените податоци и за таа цел може да бара
Операторот да и достави извештаи од направени мерења и друга документација.

Операторите треба да ја усогласат референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка со одредбите од овој правилник во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој правилник.
Член 27
Престанување на важење
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка
и начинот на нивното објавување („Службен весник на
Република Македонија” бр. 112/2008 и 40/2011).
Член 28
Влегување во сила
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски
комуникации.
Бр. 0201-2832/2
26 декември 2014 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
735.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011,
79/2013, 164/2013 , 41/2014 и 151/2014), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр.
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003,
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011,
135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004,
33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009,
133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14,
112/14 и 130/14), Законот за животната средина
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за
начинот на утврдување, пресметување и уплатување на
надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“
бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана
на 23.2.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 28,569
до 30,194

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 30,198

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 29,594

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 20,896

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 65,00
до 67,00

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 55,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 43,50

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 26,180

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300
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в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 21,846
до 21,917

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,382

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 24.2.2015 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-401/1
23 февруари 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
736.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и
член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на
енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство,трговија и услуги
ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с.Требош, Желино за користење на повластена тарифа на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 20.2.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с.Требош, Желино со седиште на ул. „101“ бб Требош, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија од биогас добиен од биомаса „ГАСНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА
ЕЛЕКТРО ШАРРИ“ со инсталирана моќност од 999
kW и со локација на КП.бр.548/4 и КП.бр.548/5 на КО Требош, Општина Желино.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштвото за производство,трговија и услуги ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с.Требош,
Желино со седиште на ул. „101“ бб Требош - Општина
Желино;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-130;
- назив на електроцентралата: „ ГАСНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЕЛЕКТРО ШАРРИ“,
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП.бр. 548/4 и КП.бр.548/5 на КО -Требош, Општина
Желино;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 999 kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 8.191.800 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија од биогас добиен од биомаса „ГАСНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЕЛЕКТРО ШАРРИ“, УП1 бр. 08173/12 од 20.2.2015 година, односно во зависност од
инсталираната моќност и локацијата на „ГАСНА
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЕЛЕКТРО ШАРРИ“, се одобрува користење на повластена тарифа од 18 €¢/kWh;
- период на користење на повластената тарифа: 15
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето.со денот на донесувањето и се објавува
во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-173/13
20 февруари 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
737.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11,79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и
член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на
енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство,трговија и услуги
ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с.Требош, Желино со седиште на ул.„101“ бб Требош, за издавање на решение
за стекнување на статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија од биогас добиен од биомаса, на седницата
одржана на ден 20.2.2015 година, донесе

Стр. 80 - Бр. 27

23 февруари 2015

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага
неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с.Требош, Желино, со
седиште на ул. „101“ бб Требош, му се издава решение
за стекнување на статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија од биогас добиен од биомаса „ ГАСНА
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЕЛЕКТРО ШАРРИ“ со инсталирана моќност од 999 kW и со локација на КП.бр.
548/4 и КП.бр.548/5 на КО -Требош, Општина Желино.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с.Требош,
Желино, со седиште на ул. „101“ бб Требош, Желино;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-130;
- назив на електроцентралата: „ ГАСНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЕЛЕКТРО ШАРРИ “
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП.бр. 548/4 и КП.бр. 548/5 на КО -Требош, Општина
Желино.
- инсталирана моќност на електроцентралата: 999
kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 8.191.800 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
20.2.2030 година.

УП1 бр. 08-172/13
20 февруари 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
738.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за
труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец јануари 2015 година, во однос на месец декември 2014 година, е пониска за 0,8%.
2. Исплатата на платите за месец јануари 2015, во
однос на месец декември 2014 година, работодавачите
од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во
Република Македонија, ја вршат на нивото на правото
утврдено за претходниот месец.
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