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ВоведВоведВоведВовед    

Со задоволство ви го претставувам Годишниот извештај за активностите на 
Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки во 2012 
година. Веќе седма година по ред Бирото го изготвува овој извештај зајакнувајќи ја 
дополнително транспарентноста и отчетноста пред граѓаните на Република 
Македонија како се трошат јавните средства во земјава. Постоењето квалитетни 
податоци претставува предуслов за дефинирање правилни политики и стратешки 
определби за развој на системот на јавните набавки, но исто така и силен инструмент 
за поттикнување на транспарентноста како основен концепт за законско 
располагање со јавните средства. 

Изминатата 2012 година беше важна за развојот на системот на јавните набавки 
од неколку причини. Во сила влегоа неколку клучни новини кои беа воведени со 
измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки од крајот на 2011 година. 
Беше имплементиран Проектот на Владата на Република Македонија „Портал мали 
јавни набавки“ со што значително се зголеми нивото на транспарентност преку 
објавување огласи и за набавките до 5.000 евра. Исто така, започнаа да се објавуваат 
огласите за концесии и јавно приватни партнерства на Електронскиот систем за јавни 
набавки, што претставува прв но значаен чекор за интегрирање на истите во системот 
на јавните набавки, како што впрочем е предвидено и во европските директиви за 
јавни набавки. 

Вреди да се спомене и задолжителната сертификација на службениците за 
јавни набавки, која влезе во сила во месец септември. Бирото вложи големи напори за 
имплементација на оваа клучна стратешка мерка за подобрување на 
имплементацијата на прописите и зајакнување на капацитетите кај договорните 
органи. Доволно е само да се погледнат податоците за реализирани обуки во рамки на 
Програмата за едукација за јавни набавки. 

На меѓународен план, покрај редовните активности и соработка со Европската 
комисија, Светска банка и со сродните агенции од регионот и пошироко, треба да се 
издвојат бројните активности што се реализираа во рамки на Твининг проектот. 
Истиот беше успешно завршен, а резултатите беа претставени на завршната 
конференција што се одржа во месец декември 2012 година. 

Ангажманот и посветеноста на сите вработени во Бирото се клучен предуслов 
за сѐ она што е реализирано во изминатиов период и, истовремено, за надминување 
на предизвиците и исполнување на сите идни активности што ги планираме, за што 
искрено им благодарам. 

         Директор, 
                  д-р Маре Богева Мицовска 
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1.1.1.1. Нормативна дејносНормативна дејносНормативна дејносНормативна дејностттт    

1.11.11.11.1 Закон за јавните набавкиЗакон за јавните набавкиЗакон за јавните набавкиЗакон за јавните набавки    

Законот за јавни набавки на Република Македонија е речиси целосно усогласен 
со директивите на ЕУ за јавни набавки, а активностите кои треба да се преземат во 
иднина се состојат само во мали подобрувања. Горенаведената констатација 
произлегува од Извештаите за напредокот на Република Македонија, каде 
континуирано се потенцира дека оваа област е во голема мера усогласена со 
законодавството на ЕУ, како и анализите што ги направија експертите од Твининг 
проектот „Поддршка на системот на јавни набавки“, што се имплементираше во 2011 и 
2012 година. 

И покрај позитивните коментари на ЕУ за законот и подзаконските акти, истиот 
во декември 2011 година, беше изменет и дополнет. Овие измени и дополнувања беа 
од поголем обем и со нив, освен што се изврши техничка корекција на одредени 
одредби, се воведоа и нови механизми кои ќе придонесат за модернизација на 
системот за јавни набавки со цел зголемување на неговата ефикасност и 
функционалност. 

Овие измени и дополнувања, како и измените и дополнувањата кои и претходно 
во неколку наврати беа извршени, ја потенцираа потребата од подготовка на 
пречистен текст на Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 24/12 - 
пречистен текст). Па така, врз основа на член 71 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 185/11), се овласти 
Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да 
утврди пречистен текст на Законот за јавните 
набавки.  

 

Пречистениот текст на Законот за 
јавните набавки, претставува сублимиран 
текст од сите досегашни измени и 
дополнувања на Законот за јавните набавки и 
истиот претставува целосна нормативна 
рамка за областа на јавните набавки. Во 
соработка со Проектот на УСАИД за 
подобрување на институционалното 
работење, Бирото го испечати пречистениот 
текст во посебна публикација која беше 
вклучена како дел од материјалите за обуки, а 
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одреден број примероци беше поделен на повеќе институции што имаат директни 
активности поврзани со јавните набавки.  

1.21.21.21.2 ПодзаконскиПодзаконскиПодзаконскиПодзаконски    акти акти акти акти     

Подзаконските акти како дел од правната рамка со која се регулираат 
постапките за доделување договори за јавни набавки, односно како инструменти кои 
ја олеснуваат имплементацијата на Законот за јавните набавки, континуирано се 
унапредуваат, а воедно и се усогласуваат со евентуалните измени и дополнувања на 
законот.  

Во месец март министерот за финансии го донесе Кодексот на однесување при 
спроведување на јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/12), со кој се предвидуваат одредени правила на однесување од страна на лицата 
кои ги спроведуваат јавните набавки.  

Исто така, во истиот месец беше донесен и Тарифникот за висината на 
надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 44/12), со кој се утврдува висината на 
надоместоците што ги плаќаат договорните органи и економските оператори за 
користење на ЕСЈН, а со цел да се обезбеди самоодржливоста на системот. 

Во месец јули беше донесен Правилник за формата и содржината на 
известувањето на 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 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/12). Со 
овој правилник подетално се пропиша формата и содржината на известувањето кое 
им се доставува на кандидатите, односно понудувачите кои учествувале во 
постапката, заради запознавање со одлуките кои ги донеле договорните органи. На 
овој начин значително ќе се зголеми транспарентноста, но и одговорноста на 
договорните органи за известување на кандидатите, односно понудувачите за 
исходот од постапките за доделување на договори за јавни набавки, во кои 
учествувале.  

Минатата година, во истиот период се донесе и Правилникот за 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 („Службен весник на Република Македонија” бр. 90/12), 
согласно со измените во Законот за јавните набавки, со кои се предвиде 
задолжителна сертификација на службениците кои работат во оваа област.  

Исто така, се донесе Правилникот за формата и содржината на образецот на 
огласот за воспоставување квалификациски систем („Службен весник на Република 
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Македонија“ бр. 91/2012) со кој се воведува квалификациски систем како посебен 
начин за доделување на секторски договори за јавни набавки, со што ќе се зголеми 
ефикасноста на секторските договорни органи. 

Сите подзаконски акти што се предвидени со Законот за јавните набавки се 
донесени во рок и целосно е заокружена правната рамка.  
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2.2.2.2. Биро за јавни набавкиБиро за јавни набавкиБиро за јавни набавкиБиро за јавни набавки    

2.12.12.12.1 НадлежностиНадлежностиНадлежностиНадлежности        

За правилно функционирање на системот за јавни набавки како и за неговата 
натамошна модернизација и подобрување со цел зголемување на неговата 
ефикасност и функционалност се грижи Бирото за јавни набавки. 

Бирото се грижи при спроведување на постапките за доделување на договори за 
јавни набавки да се почитуваат принципите на конкуренција меѓу економските 
оператори, еднаков третман и недискриминација на економските оператори, 
транспарентност и интегритет во процесот на доделување на договорите како и 
рационално и ефикасно искористување на јавните средства.  

 

Горенаведеното Бирото го 
остварува преку извршување на 
надлежностите пропишани во 
член 14 од законот. Преку 
остварување на своите 
надлежности, Бирото во 
изминатите години воспостави 
добра комуникација, како со 
јавниот, така и со приватниот 
сектор. При тоа, континуирано 
се промовира користењето на 
нови напредни средства за 
комуникација, со цел да се 
олесни пристапот на субјектите 

како и севкупната јавност до информациите со кои располага Бирото.  

Своите надлежности во 2012 година, Бирото ги извршуваше со вкупно 20 
вработени, од кои: 

• 7 дипломирани правници,    
• 7 дипломирани економисти, 
• 1 дипломиран политиколог, 
• 1 дипломиран филолог, 
• 2 ИТ инженери и 
• 2 административни работници. 

Во изминатиот период вработените од Бирото за јавни набавки продолжија со 
едукација и надградување на своите знаења, па така во моментов во Бирото за јавни 
набавки има четири лица со звање магистер по науки и пет магистранти. 
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Во текот на минатата година, Одделението за финансиски прашања се издвои 
од Секторот за следење на системот за јавните набавки и управување со ЕСЈН. 
Всушност, со издвојувањето на наведеново одделение и негово трансформирање во 
самостојно, се постапи согласно со измените и дополнувањата на Уредбата за 
начелата на внатрешна организација на органите на државната управа („Службен 
весникна Република Македонија“ бр.149/11), односно согласно со член 5-а со кој се 
предвидува во органите како посебна организациска единица за финансиски 
прашања да се формира Сектор или Одделение за финансиски прашања, каде што 
раководителот на секторот/одделението директно ќе одговара на функционерот кој 
раководи со органот. 

Иако Бирото, благодарение на професионалноста и ентузијазмот на 
вработените, успешно ги извршуваше своите надлежности, сметаме дека е неопходно 

да се изврши негово кадровско доекипирање, како 
и унапредување на постојните вработени со цел да 
се обезбеди натамошно навремено и стручно 
извршување на надлежностите кои се зголемија со 
последните измени и дополнувања на законот, 
како и да се обезбеди извршување на работите и 
задачите согласно со европските стандарди. 
Истото е неопходно со цел мотивирање на 
постојните вработени и поттикнување на нивната 
креативност и иницијативност како и зголемување 
на нивната заинтересираност за работата. 
Зајакнувањето на административниот капацитет 
на Бирото и во иднина ќе остане врвен приоритет. 

Во 2012 година Бирото се стекна со 
Сертификат за систем за управување со квалитет 
ИСО 9001:2008 со што се потврдува квалитетната 
организација на работните процеси и современото 

работење на Бирото. 

Во рамки на Регионалниот проект за обуки во рамки на ИПА 2008, во кој 
учествуваат сите агенции за јавни набавки опд Западен Балкан и Турција, беше 
збогатена библиотеката на Бирото со 25 книги од областа на јавните набавки од 
реномирани европски и светски автори. 

2.22.22.22.2 ИзготвениИзготвениИзготвениИзготвени    мислењамислењамислењамислења    

Една од најзначајните надлежности преку која Бирото на договорните органи и 
економските оператори им помага при спроведувањето на постапката за доделување 
на договор за јавна набавка, претставува давањето на мислења во врска со одредбите 
и примената на Законот за јавните набавки. Бирото оваа советодавна функција ја 
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реализира преку давање на мислење на дописи кои договорните органи и 
економските оператори ги доставуваат преку писарницата, контакт формата на 
Бирото, како и преку одговарање на прашања кои договорните органи и економските 
оператори ги поставуваат преку центарот за корисничка поддршка.  

Бројот на пристигнати дописи доставени до Бирото преку писарницата во 2012 
година, изнесува 499, додека, преку контакт формата во 2012 година пристигнале 791 
барања на мислење. Причината за зголемениот број на барања на мислења, е резултат 
на обемната измена на законот која се изврши во декември 2011 година, па оттука и 
најголемиот број на прашања беа поврзани со измените и дополнувањата на законот.  

На сите доставени барања за мислења, Бирото одговори во најкус можен рок, во 
зависност од сложеноста на прашањето.  

Од извршената анализа на барањата за мислења доставени до Секторот за 
нормативна дејност, обуки и меѓународи односи, може да се заклучи дека барањата 
се однесувале на сите делови од законот, а особено на деловите кои кон крајот на 2011 
година беа изменети и дополнети. Така, договорните органи и економските 
оператори најчесто барале мислење за конкретни ситуации кои се јавиле во текот на 
спроведувањето на постапката, а се поврзани со негативните референци, начинот на 
нивното издавање, условите кога може да се издаде негативната референца, ефектот 
на издадената негативна референца, техничкиот дијалог и начинот на кои истиот се 
спроведува, задолжителното спроведување електронски аукции кај набавки кои се 
особено специфични, а не се исклучени од спроведување е-аукција, поништувањето 
на постапките за доделување на договор за јавна набавки, како и прашања поврзани 
со правната заштита. 

Голем број барања беа доставени од страна на помали договорни органи, кои во 
изминатиот период, односно сè до 1 јули 2012 година, главно спроведувале барање за 
прибирање на понуди без објавување на оглас и речиси воопшто не спровеле е-
аукции. Исто така, одреден број на прашања се однесуваа на наплата на гаранциите 
на понудата и гаранциите за квалитетно извршување на договорот, односно 
активирањето на изјавата за сериозност на понудата. 

Критериумите за утврдување на способноста, а особено техничката подршка од 
друг субјект и натаму се во фокусот на интерес како за договорните органи така и за 
економските оператори, прашања беа доставени и за евалуацијата на понудите, 
начинот на склучување на рамковните спогодби и доделувањето на поединечните 
договори, како и можностите за анексирање на договорите. Начинот на постапување 
во случaј кога доставените понуди ја надминуваат проценетата вредност е уште едно 
прашање кое е често поставувано во текот на 2012 година. Доставени се и барања на 
мислења за прашања кои како такви не се уредени со законот, туку за разрешување 
на истите се посочуваат добрите меѓународни практики.  
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И во текот на 2012 година, Бирото обезбедуваше навремени и брзи совети во 
врска со постапките за јавни набавки, а воедно даваше и стручна помош на 
договорните органи и економските оператори преку центарот за грижа на корисници. 

 

Така, во периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012 година, центарот примил вкупно 
3.797 повици од кои 2.523 повици за Секторот кој управува со ЕСЈН и 1.274 повици за 
Секторот за нормативна дејност, обуки и меѓународна соработка. Истовремено, 
вработените во Бирото одговараа на прашања кои договорните органи и економските 
оператори ги поставиле преку фиксните телефони кои се дадени на веб страната на 
Бирото за јавни набавки во делот „за нас“. 

Графикон Графикон Графикон Графикон IIII    

 
 

Од наведениот графикон може да се види дека бројот на официјални барања на 
мислења, доставени по пошта, односно преку писарницата, како и Центарот за 
корисничка поддршка е зголемен во споредба со претходните години, а истото е 
резултат на повеќе фактори. Секако, една од причините е стапувањето во сила на 
измената на законот која беше донесена кон крајот на 2011 година, со тоа што за 
одделни делови беше предвидена одложена примена, односно истите стапија во сила 
во текот на 2012 година. Воедно, треба да се имаат предвид и зголемените обврски на 
договорните органи во насока на спроведување електронски аукции и објава на сите 
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постапки на страната www.e-nabavki.gov.mk. Исто така, зголемениот број на барања 
на мислење е резултат на угледот кој го ужива Бирото, како и конзистентноста на 
советите, мислењата и препораките што се даваат на договорните органи и на 
деловната заедница. 

2.32.32.32.3 Ажурирање на моделите на тендерски документи и прирачницитеАжурирање на моделите на тендерски документи и прирачницитеАжурирање на моделите на тендерски документи и прирачницитеАжурирање на моделите на тендерски документи и прирачниците    

Бирото во изминатиов период изработи бројни прирачници, водичи и модели на 
тендерски документи со цел да ја олесни примената на Законот за јавните набавки и 
останатите прописи што произлегуваат од него. Сите овие документи се јавно 
достапни на неговата веб страна. 

Обемните измени и дополнувања на законот кои започнаа да се применуваат од 
2012 година ја наметнаа и потребата за ажурирање на овие документи. Така, беа 
ажурирани сите модели на тендерски документи, како и прирачниците за користење 
на Електронскиот систем за јавни набавки за договорни органи и економски 
оператори. 

Кон крајот на годината Бирото, во соработка со Агенцијата за електронски 
комуникации и економските оператори кои обезбедуваат услуги на фиксна 
телефонија, започна со изготвување модел на тендерска документација за набавка на 
услуги од фиксната телефонија, следејќи го успешниот пример со изготвување на 
моделот на тендерска документација за услуги за мобилна телефонија кој беше 
изработен претходната година и кој даде одлични резултати во надминување на 
проблемите во овој сектор. Исто така, во соработка со Агенцијата за супервизија на 
осигурувањето се презедоа активности за изработка на модел тендерска 
документација за набавка на услуги за одредени видови осигурување. Бирото ќе 
продолжи и понатаму да изготвува специјализирани модели тендерски документи 

2.42.42.42.4 Негативни референциНегативни референциНегативни референциНегативни референци    

Негативните референци започнаа да се применуваат од 1 јули 2012 година. Уште 
пред отпочнување со примена на истите, Бирото ги вклучи во обуките што се 
спроведуваа во рамки на едукацијата за јавни набавки, така што се презедоа 
значителни напори за да се подготват сите чинители во системот на јавните набавки 
правилно да ги применуваат откако влегоа во сила. Истите претставуваат инструмент 
со кој треба да се обезбеди почитување на условите под кои понудувачите ја даваат 
својата понуда, како и доследна реализација на договорните обврски од страна на 
носителите на набавка. Листата на негативни референци е јавно достапна на ЕСЈН, а 
условите за издавање негативна референца се јасно пропишани во законот. 

Заедно со негативните референци беше воведена и изјавата за сериозност на 
понудата како нов инструмент за обезбедување на понудата и алтернатива на 
постојните два – банкарската гаранција на понудата и депонирани средства. Изјавата 
за сериозност на понудата се очекува да им помогне на понудувачите полесно да 
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учествуваат во постапките за доделување договори за јавни набавки бидејќи истата ја 
издава самиот понудувач без да мора да плаќа банкарски провизии или да резервира 
средства во износ на гаранцијата. 

Досегашното искуство покажа дека со воведувањето негативни референци е 
зајакната дисциплината на страната на економските оператори, но во одредени 
случаи се нарушува рамнотежата на обврските помеѓу економските оператори и 
договорните органи. Деловната заедница во повеќе наврати укажува дека 
негативните референци се користат за наметнување несоодветни услови во 
договорите, но и условувања за промена на веќе договорените обврски на штета на 
понудувачите. Исто така, деловната заедница укажува дека во одредени случаи 
договорните органи не ги почитуваат своите преземени обврски, а во исто време 
инсистираат носителот на набавка да продолжи да го реализира договорот под 
закана дека ќе се издаде негативна референца. Во текот на постапката за доделување 
договор за јавна набавка, најчести проблеми се сретнуваат при дефинирање на 
конечните услови на договорот при неговото потпишување, при што некои договорни 
органи ја користат негативната референца да наметнат услови кои претходно не биле 
содржани во тендерската документација. Заклучно со 31.12.2012 година биле издадени 
19 негативни референци против 13 економски оператори. 

За да се помогне за правилна имплементација на законот во делот на 
негативните референци, Бирото издаде Водич за негативни референци кој е слободно 
достапен на веб страната на Бирото и кој содржи одговори и насоки на повеќе 
прашања кои се јавија при имплементација на соодветните законски одредби. 

И покрај тоа, се чини дека праксата на издавање негативни референци треба да 
се подобри со цел да се избегне нивната неправилна примена. Исто така, потребно е 
да се доразработи самиот механизам на издавање на негативни референци при 
следна измена или дополнување на законот.  
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3.3.3.3. Спроведување на Програмата за едукација во 2012 годинаСпроведување на Програмата за едукација во 2012 годинаСпроведување на Програмата за едукација во 2012 годинаСпроведување на Програмата за едукација во 2012 година    

3.13.13.13.1 Податоци од спроведените обуки во 2012 годинаПодатоци од спроведените обуки во 2012 годинаПодатоци од спроведените обуки во 2012 годинаПодатоци од спроведените обуки во 2012 година    

Во текот на 2012 година, Бирото продолжи да спроведува едукација за јавни 
набавки како на договорните органи, така и на економските оператори. Измените и 
дополнувањата на законот од декември 2011 година, се одразија и врз едукацијата, 
односно истата претрпи одредени измени. Најнапред се донесе нов Правилник за 
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 („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.90/12), а потоа и ново Упатство со кое се уредува предавањето на содржините 
пропишани со Програмата за едукација за јавни набавки од страна на обучувачите, 
како и Програмата за спроведување на обука за обучувачи за јавни набавки. Со 
извршените промени во програмата, Бирото стави акцент на обуката која се 
спроведува за договорните органи, а е резултат на обврската секој договорен орган да 
има лице или организациски облик кое ќе ги врши работите од областа на јавните 
набавки и притоа, ќе има потврда за положен испит за јавни набавки.  

Во текот на 2012 година, Одделението за обуки при Секторот за нормативна 
дејност, обуки и меѓународни односи, организираше и согласно со донесениот План за 
едукација за 2012 година, спроведе 29 редовни едукации, а на барање на одредени 
договорни органи спроведени се 8 дополнителни обуки во термини договорени со 
договорните органи. Вкупнниот 772 лица ја посетиле обуката. Во споредба со 
претходните години, бројот на едукации е следниот: 

Графикон Графикон Графикон Графикон IIIIIIII    
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Во 2010 година се спроведени 18 обуки со 354 слушатели, во 2011 година се 
спроведени 16 обуки со 281 слушатели, а во 2012 година се спроведени 37 обуки со 
вкупно 772 слушатели. 

Согласно со измените на законот од декември 2011 година, потврдите за 
положен испит издадени согласно со Законот за јавните набавки (Службен весник на 
Република Македонија бр.136/07, 130/08, 97/10 и 53/11) продолжуваат да важат за 
периодот за кој се издадени, но не подолго од крајот на 2012 година. Оттука, 
произлезе потребата сите лица кои во текот на 2010 и 2011 година се стекнаа со 
потврди за положен испит да ја продолжат важноста на веќе добиените потврди. 
Така, БЈН во втората половина од 2012 година спроведе обуки на кои се предаваа 
темите од модулот за обука на договорни органи, делови 14 и 15 за ресертификација 
на службениците за јавни набавки, во траење од 7 часа, а кои согласно со 
правилникот се однесуваат на лицата кои претходно се стекнале со потврда за 
положен испит за јавни набавки, со главен акцент на измените на законот. Вкупниот 
број на лица кои ја посетувале оваа обука изнесува 201 лице.  

Уште една последица која произлезе од измените и дополнувањата на законот, 
беше потребата од продолжување на потврдите за положен испит за обучувачи кои 
беа издадени во 2009 година и врз основа на кои Бирото ги ангажираше лицата кои ја 
поседуваат оваа потврда да предаваат на обуките организирани и спроведувани од 
негова страна. Од таа причина, Бирото организираше обука за обучувачите. Обуката 
беше спроведена во соработка со Правниот факултет „Јустијан Први“ – Скопје, како и 
со Проектот на УСАИД – ИДЕАС. Истите, не само што помогнаа во организирањето и 
спроведувањето на наведенава обука, туку нивни претставници беа именувани и за 
членови во комисијата задолжена за спроведување на испитот за обучувачи. На оваа 
обуката се пријавија и ја посетуваа 50 лица. Во графиконот даден подолу се наведени 
трите вида на обуки кои се спроведоа во текот на 2012 година.  

Графикон Графикон Графикон Графикон IIIIIIIIIIII    
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Вкупниот број обучени лица во текот на 2012 година, односно на лица кои 
присуствувале на обуките, изнесува 1023 лица (оваа бројка се однесува на сите три 
видови обуки и тоа: обука за договорни органи и економски оператори, обука за 
лицата кои се стекнале со потврди за положен испит а на кои им е истечена важноста, 
како и обука за лицата на кои им истекла важноста на потврдата за обучувачи). 
Задолжителната сертификација и големиот број обуки кои ќе продолжат да се 
организираат и во наредните години укажува на потребата од зајакнување на 
организациската поставеност на Бирото во делот на обуките и воведување на нова 
организациска единица која би го заменила постојното Одделение за обуки. 

3.23.23.23.2 Евалуација на обукитеЕвалуација на обукитеЕвалуација на обукитеЕвалуација на обуките    

Со цел обуките да се прилагодат со барањата и потребите на учесниците на 
едукацијата, Бирото подготви и испрати анкетен прашаник до поголем број од 
учесниците на обуката во последните три години. 

Анкетниот прашалник се состоеше од прашања кои се однесуваа на начинот на 
спроведувањето на обуките и како истите се одразиле врз нивната работа. Анкетниот 
прашалник беше одговорен од страна на 150 учесници на обуката. Одделението за 
обуки овие анкети ќе ги искористи со цел да ја провери досегашната успешност на 
едукациите, како и за подобрување на обуките кои ќе се спроведуваат во иднина. 

На прашањето „Колку сте задоволни од квалитетот на обуката“, 47 испитаници 
одговориле дека се многу задоволни, 85 се задоволни, 12 се делумно задоволни и 4 се 
незадоволни.  

На прашањето „Дали обуката ви помогна во вашето работење“, 53 испитаници 
одговориле дека многу им помогнала, 73 им помогнала, 21 делумно им помогнала и 2 
не им помогнала.  

Графикон Графикон Графикон Графикон IVIVIVIV    
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На прашањето „Дали бројот на поништени постапки поради битни пропусти во 
тендерската документација се намали после обуката“, од 81 испитаник е добиен 
позитивен одговор, 31 се изјасниле дека делумно е намален бројот на поништени 
постапки и 31 се изјасниле дека бројот на поништени постапки не се намалил. 
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Графикон Графикон Графикон Графикон VVVV 
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На прашањето „Дали направивте измени во работењето по обуката“ 96 
испитаници одговориле дека направиле измени во работењето по посетата на 
обуката, 39 направиле делумни промени, а 9 не направиле никакви промени во 
работењето.  

Графикон Графикон Графикон Графикон VVVVIIII 

0

20

40

60

80

100

Дали направивте измени во работењето после
обуката

да

делумно

не

 

На прашањето „Колку се зголеми вашето знаење за прописите за јавни набавки“ 
99 испитаници одговориле дека им се зголемило знаењето за јавните набавки по 
посетата на обуката, кај 47 малку се зголемило знаењето и 1 испитаник воопшто не го 
подобрил знаењето. 
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Врз основа на извршена анализа на добиените одговори, може да се заклучи 
дека особено позитивно е тоа што 56% од анкетираните лица одговориле дека се 
намалил бројот на поништени постапки поради битни пропусти во тендерската 
документација, како и тоа дека на 67,35% од анкетираните лица им се зголемило 
знаењето после обуката. Особено позитивно е и тоа дека 66.67% од анкетираните лица 
направиле измени во своето работење по посетата на обуката.Исто така, резултатите 
од анкетата јасно укажуваат дека во иднина Бирото ќе треба да организира и 
споведува и тематски обуки. Имено, 66,67 % од анкетираните лица одговориле дека им 
е потребна повторна обука, но само за одредени теми.  

Во насока на подобрување на квалитетот на обуката, а во соработка со 
Програмата на УСАИД за човеков и институционален развој, Бирото разви 
електронски систем за едукација. На системот започна да се работи на почетокот од 

2012 година и истиот е 
предвиден да служи за најава 
на учесниците на обуките, 
оценување на обучувачите, 
евиденција за присуства, 
пополнување на евалуациони 
тестови, прикачување на 
презентациите и вежбите на 
обучувачите, како и полагање 
на писмениот испит. Од 
месец октомври, по неколку 
спроведени тестни обуки, 
системот започна да 
функционира во сите делови, 
освен во делот на 
спроведување на испитот. На 
овој начин се направија 

заштеди во однос на печатење на презентациите и вежбите од обучувачите, 
анкетните листови, заштеда во време кое вработените во одделението го посветуваа 
на пресметка на оцените од учесниците, анонимност во оценувањето од учесниците и 
слично. Овој начин на работа беше позитивно прифатен и од страна на учесниците на 
обуката.  

Со оглед на ефикасноста и економичноста на ваквото спроведување на обуките, 
како и можностите кои ги нуди, Бирото и во следниот период ќе работи на 
подобрување и надградување на електронскиот систем за едукација, особено во делот 
на спроведување на испитот.  

Едукацијата за јавните набавки, како и изминатите години, се одржуваше во 
просториите на Бирото за јавни набавки, во специјално опремена училница за 
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предавање, која се користи исклучиво за потребите на едукацијата. Средна оцена на 
едукацијата спроведена во 2012 година, според оценувањата на учесниците е 3,56 од 
можна највисока оцена 4. Оваа оцена ќе претставува поттик за Бирото, во иднина да 
ја унапредува и модернизира едукацијата за јавни набавки. Имајќи го предвид бројот 
на одржани обуки, како и фактот дека не се очекува намалување на интензитетот на 
обуките наредните години, треба да се размислува за зголемување на капацитетот за 
одржување обуки, односно да се опреми и втора училница. 
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4.4.4.4. Правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни Правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни Правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни Правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни 
набавкинабавкинабавкинабавки    

4.14.14.14.1 Државна комисија за жалби по јавни набавкиДржавна комисија за жалби по јавни набавкиДржавна комисија за жалби по јавни набавкиДржавна комисија за жалби по јавни набавки    

Државната комисија за жалби по јавни набавки, согласно со Законот за јавните 
набавки, е надлежна да решава по жалби во постапките за доделување на договори за 
јавни набавки, како и за решавање по жалби во постапките за доделување на 
договори за концесии и јавно приватно партнерство. Со оглед на ваквата законска 
надлежност на Државната комисија, Бирото се обрати со допис за добивање на 
податоците за кои е надлежна, а се поврзани со спроведувањето на постапките за 
доделување на договори за јавни набавки. Поконкретно, Државната комисија е 
надлежна за одлучување за законитоста на дејствијата и пропуштањата за преземање 
дејствија, како и за законитоста на одлуките кои како поединечни правни акти се 
донесени во постапките. Исто така, Државната комисија одлучува и за барањата за 
продолжување на постапката за доделување на договор за јавна набавка, за барањата 
за поништување на постапката ако договорниот орган не постапи согласно со член 215 
од законот, како и за трошоците на постапката.  

Во табелата што е дадена во прилог се прикажани податоците добиени од 
Државната комисија за жалби по јавни набавки.  

Табела Табела Табела Табела IIII    

 Вкупно примени Вкупно примени Вкупно примени Вкупно примени 
предметипредметипредметипредмети    

Решени предметиРешени предметиРешени предметиРешени предмети    Нерешени предметиНерешени предметиНерешени предметиНерешени предмети    

2009 година2009 година2009 година2009 година    1044 996 48 

% 100% 95,40% 4,60% 

2010 година2010 година2010 година2010 година    868 820 48 

% 100% 94,47% 5,53% 

2011 година2011 година2011 година2011 година    690 666 24 

% 100% 96,52% 3,48% 

2012 година2012 година2012 година2012 година    658 633   25 

       % 100% 96,2% 3,8% 

 

Со споредба на податоците за бројот на примени предмети во 2009, 2010 и 2011 
година, како и бројот на предмети примени во 2012 година, може да се утврди дека 
постои тренд на намалување на бројот на поднесени жалби пред Државната комисија 
за жалби по јавни набавки. Како главна причина за намалување на вкупниот број на 
жалби во 2012 година е подигнувањето на капацитетот и професионализацијата на 
лицата кои работат на јавните набавки, како кај договорните органи, така и кај 
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економските оператори. Имено, едукација за јавни набавки која се спроведува трета 
година по ред, јасно укажува на ефектите кои истата ги дава. Исто така, треба да се 
има предвид и праксата која ја има воспоставено Државната комисија при решавање 
на предметите, како и фактот дека има зголемување на процентот на постапки каде 
се користи критериумот најниска цена што ги намалува можностите за појава на 
жалба во текот на постапката. 

Во текот на 2012 година имало доставено и седум барања за продолжување на 
постапката, од кои шест се одбиени, а едно е отфрлено како недозволено.  

Табела Табела Табела Табела IIIIIIII    

                    2009 година2009 година2009 година2009 година        2010 година2010 година2010 година2010 година    2011 година2011 година2011 година2011 година                    2012012012012222    годинагодинагодинагодина    

Уважени Уважени Уважени Уважени 
жалбижалбижалбижалби    

249 25,94% 212 27,60% 272 31,81% 212 33.49
% 

Одбиени Одбиени Одбиени Одбиени 
жалбижалбижалбижалби    

429 44,67% 327 42,58% 363 42,46% 237 37.44
% 

Отфрлени Отфрлени Отфрлени Отфрлени 
жалбижалбижалбижалби    

151 15,74% 131 17,06% 121 14,15% 119 18.79% 

Уважени Уважени Уважени Уважени 
жалби од жалби од жалби од жалби од 
договорен договорен договорен договорен 
органорганорганорган    

26 2,71% 48 6,25% 29 3,39% 34 5.37% 

Повлечени Повлечени Повлечени Повлечени 
жалбижалбижалбижалби    

105 10,94% 50 6,51% 70 8,19% 31 4.89% 

Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно 
жалбени жалбени жалбени жалбени 
предмети предмети предмети предмети     

960 100% 768 100% 855 100% 633 100% 

 

Во горната табела е даден преглед на процентот на уважени, одбиени, отфрлени 
жалби, како и преглед на жалби уважени од страна на договорни органи и повлечени 
жалби.  

Табела Табела Табела Табела IIIIIIIIIIII    

    Вкупно предмети поВкупно предмети поВкупно предмети поВкупно предмети по    
кои Државната комисија кои Државната комисија кои Државната комисија кои Државната комисија 

постапувалапостапувалапостапувалапостапувала    

Вкупен број на Вкупен број на Вкупен број на Вкупен број на 
поднесени тужбиподнесени тужбиподнесени тужбиподнесени тужби    

%%%%    

2009 година2009 година2009 година2009 година    960 105 10,94% 

2020202010 година10 година10 година10 година    820 94 11,46% 

2011 година2011 година2011 година2011 година    666 94 14,11% 

2012 година2012 година2012 година2012 година    633 64 10.11% 

 

Имајќи ги предвид податоците од изминатите години кои се однесуваат на 
процентот на поднесени тужби пред Управниот суд на Република Македонија против 
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одлуки донесени од страна на Државната комисија, во 2012 година може да се види 
дека бројот на поднесени тужби е значително намален. 

4.24.24.24.2 УправенУправенУправенУправен    суд на Република Македонијасуд на Република Македонијасуд на Република Македонијасуд на Република Македонија    

Значењето на Управниот суд на Република Македонија, од аспект на правилно 
функционирање на системот на јавни набавки, односно системот на правната 
заштита во постапките за доделување на договори за јавна набавка, произлегува од 
неговата надлежност да одлучува по тужбите поднесени од странки кои се 
незадоволни од одлуките на Државната комисија за жалби по јавни набавки. 

Со цел да се согледа ефикасноста и ефективноста на правната заштита во 
областа на јавните набавки, Бирото обезбедува статистички податоци за бројот на 
поведени предмети против одлуките на Државната комисија, како и за бројот и 
начинот на кој овие предмети се решени. Состојбата во 2012 година, табеларно 
прикажана изгледа вака1: 

 

Табела Табела Табела Табела IVIVIVIV    

 

                                                 
1 Податоците се добиени од Управниот суд на Република Македонија, допис Су. бр. 03-115/13 од 05.02.2013 
година.  
 

 
Примени Примени Примени Примени 
предметипредметипредметипредмети    

Завршени предмети од примените предмети во 2012 годинаЗавршени предмети од примените предмети во 2012 годинаЗавршени предмети од примените предмети во 2012 годинаЗавршени предмети од примените предмети во 2012 година    

Уважени 
тужби 

Одбиени 
тужби 

Отфрлени 
тужби 

Запрени постапки 

Состојба 
во 2012 
година 

64 7 16 6 6 

ВкупноВкупноВкупноВкупно    64 35 
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Исто така, од вкупно поднесените тужби, 2 тужби се поднесени од страна на 
договорни органи, додека 62 тужби се поднесени од страна на економски оператори. 

Во споредба со податоците од претходните две години, може да се забележи 
конзистентност на трендот на решавање на тужбите од страна на Управниот суд. 
Иако вреди да се спомене зголемениот број уважени жалби во однос на претходните 
години. 

Табела VТабела VТабела VТабела V    

 УважениУважениУважениУважени    ОдбиениОдбиениОдбиениОдбиени    ОтфрлениОтфрлениОтфрлениОтфрлени    Запрени пост.Запрени пост.Запрени пост.Запрени пост.    

2010201020102010    5 6 2 2 

2011201120112011    4 17 5 4 

2012201220122012    7 16 6 6 

 

4.34.34.34.3 Виш Виш Виш Виш управен судуправен судуправен судуправен суд    

Во рамките на своите законски надлежности, Вишиот управен суд одлучувајќи 
по жалбите против одлуките на Управниот суд донесени во прв степен, а кои се 
однесуваат на поништување на одлуките на Државната комисија за жалби по јавни 
набавки во текот на 2012 година, постапи кон решавање на 38 предмети од кои сите 38 
предмети се примени во 2012 година. Во 32 предмети се донесени одлуки со кои 
жалбите се одбиени, а одлуката на Управниот суд е потврдена, потоа во 2 предмети 
жалбата е отфрлена, во 3 предмети жалбата е уважена, а одлуката на Управниот суд е 
укината, а во 1 предмет жалбата е уважена, а одлуката на Управниот суд е 
преиначена2222, како што е прикажано во следнава табела:  

 

Табела Табела Табела Табела VVVVIIII    

 
Примени Примени Примени Примени 
предметипредметипредметипредмети    

Завршени предмети од примените предмети во 20Завршени предмети од примените предмети во 20Завршени предмети од примените предмети во 20Завршени предмети од примените предмети во 2012 12 12 12 
годинагодинагодинагодина    

Уважени жалби Одбиени жалби Отфрлени жалби 

Состојба во 2012 
година 

38 4 32 2 

ВкупноВкупноВкупноВкупно    решени решени решени решени 
предмети во 2012 предмети во 2012 предмети во 2012 предмети во 2012 

годинагодинагодинагодина    
38 

 

                                                 
2  Податоците се добиени од Вишиот управен суд на Република Македонија, допис 0709 УПП бр.16-2/13 од 
18.02.2013 година. 
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5.5.5.5. Соработка со другиСоработка со другиСоработка со другиСоработка со други    институции кои се вклучени во системот на институции кои се вклучени во системот на институции кои се вклучени во системот на институции кои се вклучени во системот на 
јавните набавкијавните набавкијавните набавкијавните набавки    

5.15.15.15.1 ККККонстатирани неправилности и нереонстатирани неправилности и нереонстатирани неправилности и нереонстатирани неправилности и нерегуларностигуларностигуларностигуларности    во постапките за во постапките за во постапките за во постапките за 
доделување на договори за јавни набавки од страна на Државен завод за доделување на договори за јавни набавки од страна на Државен завод за доделување на договори за јавни набавки од страна на Државен завод за доделување на договори за јавни набавки од страна на Државен завод за 
ревизијаревизијаревизијаревизија    

Со цел да ги осознае неправилностите и нерегуларностите кои договорните 
органи ги вршат при спроведување на постапките за доделување на договори за јавни 
набавки, како и при планирањето на годишните потреби од јавни набавки и 
реализацијата на договорите за јавна набавка, Бирото се обрати до Државниот завод 
за ревизија, кој меѓу останатото е надлежен да врши ревизија на користењето и 
трошењето на средствата за јавни набавки од страна на договорните органи кои 
подлежат на ревизија која ја спроведува истиот. Податоците добиени од страна на 
Државниот завод за ревизија се од особено значење за Бирото кое врз основа на 
истите планира преземање на соодветни мерки, кои се во функција на отстранување 
на констатираните неправилности и нерегуларности. 

Сепак, од страна на Државниот завод за ревизија3 бевме известени дека 
реализацијата на Годишната програма за 2012 година е во тек и дека обработените 
податоци не се конечни. Исто така, бевме известени дека „согласно со член 33 став 1 и 
2 од Законот за државната ревизија, Државниот завод за ревизија изготвува Годишен 
извештај за извршените ревизии и резултатите од нив најдоцна до 30 јуни во 
тековната година, за претходната година, ги доставува на разгледување до 
Собранието на Република Македонија. Информациите кои ќе бидат објавени во 
Годишниот извештај, ќе можеме да ги употребиме за наши цели “.  

Имајќи го предвид изнесеново, Бирото не е во можност да ги изнесе 
неправилностите и нерегуларностите констатирани од страна на Државниот завод за 
ревизија. 

5.25.25.25.2 Констатирани неправилности и нерегуларности во постапките за Констатирани неправилности и нерегуларности во постапките за Констатирани неправилности и нерегуларности во постапките за Констатирани неправилности и нерегуларности во постапките за 
доделување на договори за јавни набавки од страна на Државната комисија доделување на договори за јавни набавки од страна на Државната комисија доделување на договори за јавни набавки од страна на Државната комисија доделување на договори за јавни набавки од страна на Државната комисија 
за спречување на корупцијаза спречување на корупцијаза спречување на корупцијаза спречување на корупција    

Во текот на 2012 година, Државната комисија за спречување на корупцијата 
постапила по вкупно 611 пријави, од кои 29 се однесувале на можна корупција во 
областа на јавните набавки, односно во постапките за доделување на договори за 
јавни набавки спроведени од страна на договорните органи.  

Во 6 од наведените предмети, Државната комисија за спречување на 
корупцијата сметала дека има основано сомнение за сторени кривични дела во 

                                                 
3 Допис под број 36-315/2 од 06.03.2013 година. 
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вршење на службената положба и овластување од страна на одговорните лица кај 
договорните органи, по што е покрената иницијатива за поведување постапка за 
кривично гонење на овие лица до Јавното обвинителство на Република Македонија.  

Во еден предмет оформен врз основа на пријави за можна корупција во јавните 
набавки во кои е утврдено дека се сторени неправилности и незаконитости во 
постапките за доделување на договори за јавни набавки од страна на одговорните 
лица, Државната комисија за спречување на корупцијата покренала иницијатива за 
поведување постапка пред надлежните органи за разрешување на носители на јавни 
функции (директори на јавни институции и други установи).  

Во споредба со 2011 година, бројот на пријави за постоење на сомнеж за 
корупција во јавните набавки е намален. Имено, во 2011 година имало 45 пријави, а во 
2012 година 29 пријави за можна корупција, што би можело да биде резултат на 
максималната транспарентност при спроведувањето на постапките за доделување на 
договори за јавна набавка, особено објавувањето на сите огласи за доделување на 
договори за јавна набавка и сите известувања и евиденции за склучените договори. 
Исто така, и спроведувањето на едукацијата за јавни набавки за договорните органи, 
која содржи теми кои ја опфаќаат и корупцијата во јавните набавки како и судирот на 
интереси, исто така помогнаа во насока на намалување на случаите на корупција во 
јавните набавки.4 

5.35.35.35.3 Утврдени потешки или полесни прекршоци во однос на конкуренцијата кај Утврдени потешки или полесни прекршоци во однос на конкуренцијата кај Утврдени потешки или полесни прекршоци во однос на конкуренцијата кај Утврдени потешки или полесни прекршоци во однос на конкуренцијата кај 
постапките за доделување на договори за јавна набавка во 2012 година од постапките за доделување на договори за јавна набавка во 2012 година од постапките за доделување на договори за јавна набавка во 2012 година од постапките за доделување на договори за јавна набавка во 2012 година од 
страна на Комисијата за заштита на конкуренцијатастрана на Комисијата за заштита на конкуренцијатастрана на Комисијата за заштита на конкуренцијатастрана на Комисијата за заштита на конкуренцијата    

Слободната конкуренција е од особена важност за сите држави чии економии се 
темелат на начелото на слободен пазар, каде што распределбата на средствата е 
резултат на односите на понудата и побарувачката на пазарот. Задача на правото на 
конкуренција е да ги спречи поединечните практики и деловни активности на 
пазарот, кои одредени претпријатија можат да ги доведат во неоправдано поповолна 
позиција во однос на другите претпријатија, а со тоа да ја загрози слободната 
конкуренцијата помеѓу претпријатијата. 

Со оглед на тоа дека законското спроведување на постапките за доделување на 
договори за јавни набавки, особено почитување на начелото на конкуренција меѓу 
економските оператори и еднаков третман и недискриминација на економските 
оператори претставуваат предмет на интерес на Комисјата за заштита на 
конкуренцијата, во текот на 2012 година, донесени се две решенија кои се однесуваат 
на постоење на забранет договор помеѓу претпријатија при поднесување на понуди во 
постапките за јавни набавки како потежок прекршок и на сторителите на 
прекршокот им беше изречена глоба.  
                                                 
4 Податоците се добиени од Државната комисија за спречување за корупција, допис бр. 03-824/3 од 
12.03.2013 година 
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5.45.45.45.4 СоработкаСоработкаСоработкаСоработка    со останати институциисо останати институциисо останати институциисо останати институции    

Во текот на 2012 година, Бирото соработуваше и со други институции, чиешто 
дејствување иако директно не влијае врз системот на јавни набавки, индиректно има 
влијание врз истиот, особено од аспект на јакнење на професионалноста, стручноста 
и одговорноста на лицата кои работат на јавните набавки. 

Една од институциите со кои Бирото соработуваше во текот на минатата 
година, е и Академијата за обука на судии и јавни обвинители. Имено, Академијата 
согласно со Програмата за обука на судските службеници и на јавнообвинителските 
службеници, организираше и во соработка со Бирото спроведе четири обуки за 
примена на Законот за јавните набавки. На овие обуки присуствуваа вкупно 192 
учесници и тоа: судии, јавни обвинители и стручни соработници.  

Исто така, во текот на 2012 година, Бирото оствари соработка и со 
Министерството за информатичко општество и администрација. Ова министерство, 
согласно со активностите предвидени со Годишната програма за генеричка обука на 
државните службеници во Република Македонија за 2012 година, организираше и во 
соработка со Бирото спроведе четири работилници на тема “Конзистентна примена 
на Законот за јавни набавки“. На овие обуки учествуваа вкупно 
98 државни службеници и тоа: 60 од централната и 38 од локалната власт. 

Како што беше кажано и погоре, овие активности беа преземени со цел да се 
подобри капацитетот на договорните органи, односно да се зајакне 
професионалноста, стручноста и одговорноста на лицата кои работат на јавните 
набавки, што всушност претставува и препорака на Европската комисија дадена во 
Извештајот за напредокот на Република Македонија. 

Бирото исто така, зема активно учество во работата на Работната група 23 - 
Правосудство и фундаментални правда, при што во рамки на Националната програма 
за усвојување на законодавството на Европската унија за 2012 година ги реализира 
сите предвидени активности насочени кон превенција на корупцијата во јавните 
набавки.  

Бирото, во текот на 2012 година учествуваше и во работата на Меѓуресорското 
тело за координација на активностите против корупцијата, со останатите релевантни 
институции во Република Македонија, чијшто делокруг на работа го опфаќа и ова 
поле.  

Следејќи ги последните трендови на ниво на ЕУ, во поглед на општествената 
одговорност на претпријатијата (ООП), Бирото беше активно вклучено во изработката 
и реализацијата на мерките и активностите кои произлегуваат од Националната 
агенда за општествена одговорност на претпријатија за Република Македонија за 
2008-2012 година.  
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Во ЕУ, ООП е втемелена во политиките на вработување и социјалните прашања, 
политиките на претпријатија, еколошката политика, потрошувачката политика, 
политиката за јавни набавки и политиката на надворешни односи. Пристапувањето 
на Република Македонија кон ЕУ, значи прифаќање на нормите и принципите на ЕУ, 
вклучително и оддавање на признание и промовирање на ООП и нејзиниот придонес 
кон социјалната кохезија и одржливата конкурентност и развој.  

Исто така, Бирото активно учествува и во реализација на активностите кои 
произлегуваат од Стратегијата за иновации на Република Македонија 2012-2020 
година и Акцискиот план за Стратегијата за иновации на Република Македонија 2013-
2015 година. Со цел навремено реализирање на активностите, Бирото, во соработка со 
Кабинетот на Заменик претседателот на Владата на РМ задолжен за економски 
прашања, изработи Акциски план за поттикнување иновативни решенија преку 
утврдување функционални услови во јавните набавки. Активностите предвидени со 
Акцискиот план ќе овозможат адаптација на практиките за јавни набавки со цел 
охрабрување на иновативните решенија.  

Сите погоре наведени активности, ќе значат чекор напред во создавање на 
модерен систем на јавни набавки со кој ќе се обезбедат услови за создавање и 
управување со одржливиот развој во сите сфери на општественото живеење.  
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6.6.6.6. Меѓународна соработкаМеѓународна соработкаМеѓународна соработкаМеѓународна соработка    

Во рамки на својата надлежност на соработка со меѓународни институции и 
други странски субјекти за работи поврзани со развојот на системот на јавни набавки, 
претставници на Бирото на покана на одредени меѓународни институции во текот на 
2012 година, учествуваа на повеќе конференции и форуми каде имаа можност да 
разменат искуства со претставници на тие институции како и со претставници на 
останатите земји-учеснички.  

Во рамките на регионалниот проект на ИПА во организација на Европската 
комисија за обука за обучувачи за јавни набавки во земјите од ИПА регионот и 
Турција, кој се реализира од Меѓународниот тренинг центар на Меѓународната 
организација на трудот (ИТЦ/ИЛО) 5 беа спроведени повеќе активности каде активно 
учестваа и претставниците од Република Македонија. Во 2012 година, во периодот 
април–мај, во Република Македонија се спроведе втората фаза од проектот, при што 
беа обучени дополнителни 20 претставници. Сите слушатели успешно ја совладаа 
предвидената програма.  

Бирото во текот на 2012 година, ја отпочна соработката со Проектот на УСАИД 
за Олеснување на пристапот на малите и микропретпријатија до јавните набавки. 
Целта на овој проект е да го олесни пристапот на малите и микропретпријатијата до 
пазарот на јавни набавки, придонесувајќи за нивен одржлив развој и подобро 
искористување на нивните потенцијали за создавање работни места, раст и иновации. 
Во периодот 9-11 ноември 2012 година, еден претставник од Бирото престојуваше во 
Брисел, Кралството Белгија на студиска посета на институциите кои работат во оваа 
област. 

6.16.16.16.1 ТВИНИНГТВИНИНГТВИНИНГТВИНИНГ    ПроектПроектПроектПроект    

Во соработка со германското сојузно Министерство за економија и технологија, 
Бирото во текот на 2012 година, целосно го имплементираше Твининг Проектот ИПА 
2008 „Поддршка на системот за јавни набавки“ финансиран од ЕУ. Проектот се 
реализираше во текот на 16 месеци преку осум компоненти насочени кон зајакнување 
на различни сегменти од системот на јавните набавки, а кои беа во функција на 
обезбедување ефикасни јавни набавки преку промовирање транспарентно и 
одговорно користење на државниот буџет и квалитетна испорака на јавните услуги за 
граѓаните. Двете твининг администрации – земјата членка на ЕУ и земјата-корисник 
– го започнаа проектот во септември 2011 година. Фокусот беше насочен кон размена 
на практично знаење и понатамошно градење на капацитетите на Бирото во поглед 
на неговата контролна и советодавна функција. 
                                                 
5
Бирото учествува со свој претставник во Управниот комитет на Проектот. 
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Проектот, ги постигна следниве задолжителни твининг резултати: 

• Оценка на постојното законодавството за јавни набавки од аспект на негова 
усогласеност со европското законодавство, вклучувајќи и предлози за негово 
натамошно усогласување како и предлози за донесување на нови правни акти; 

• Проценка на потешкотиите со кои се соочуваат економските оператори; 
• Подготовка на Нацрт стратегија за системот на јавни набавки; 
• Надградба на постојните модели тендерски документи со упатства за 

спречување на корупцијата; 
• Зајакнување на употребата на платформата за е-набавки; 
• Обуки за вработените во Бирото и 
• Специјализирани обуки за вработените во институциите чиешто 

функционирање се рефлектира врз системот на јавни набавки и тоа: ДКЖЈН, 
ДКСК, КЗК, ДЗР, како и за лицата кои работат на јавните набавки кај 
секторските договорни органи.  

Секако, клучна придобивка од Твининг проектот претставува изготвувањето 
Нацрт –стратегија за развој на системот 
на јавни набавки во Република 
Македонија. При нејзината подготовка, 
покрај Бирото за јавни набавки, 
учествуваа и сите останати институции 
кои имаат одредени овластувања на ова 
поле, односно чие дејствување има 
влијание врз правилното 
функционирање на системот на јавни 
набавки и тоа: Министерство за 
финансии; Државна комисија за жалби 

по јавни набавки; Министерство за економија; Министерство за правда; Државен 
завод за ревизија; Државна комисија за спречување на корупцијата; Министерство за 
информатичко општество и администрација; Комисија за заштита на 
конкуренцијата; Управниот суд и Вишиот управен суд. Имајќи предвид дека за 
сеопфатното уредување на системот на јавните набавки е неопходна измена на некои 
прописи или реализација на определени мерки кои се во надлежност на други 
институции, координираната реализација на предвидените активности е од клучно 
значење за успешно функционирање на системот на јавните набавки. Република 
Македонија постојано ќе го унапредува националниот систем на јавни набавки со 
решенија кои не произлегуваат само од правото за јавни набавки на ЕУ, туку и од 
добрата домашна и меѓународна пракса.  

Бирото на 18 декември 2012 година, заедно со својот твининг партнер од СР 
Германија, ја организираше завршната конференција со која се означи крајот на 
активностите на твининг проектот „Поддршка на системот на јавните набавки“.  
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Во вториот дел од завршната 
конференција се одржа панел дискусија 
за идните активности што Бирото 
планира да ги преземе и се насочени 
кон натамошен развој на системот на 
јавните набавки, а воедно на 
пошироката јавност и беше 
презентирана Нацрт стратегијата за 
системот за јавните набавки, чии 
активности ќе се реализираат во 
периодот 2013-2017 година. 

6.26.26.26.2 СИГМСИГМСИГМСИГМАААА    

 За заедничката иницијатива на Европската унија и ОЕЦД-СИГМА, јавните 
набавки претставуваат едно од нејзините приоритетни полиња на интерес. 
Истовремено, СИГМА освен со Европската комисија, соработува и со сите земји 
членки на ЕУ, како и со земјите кандидати за членство во Унијата како што е 
Република Македонија. Во изминатиов период, СИГМА во континуитет организира 
меѓународни настани (конференции, форуми, и слично), на кои претставниците од 
Бирото земаат активно учество. Сепак, имајќи предвид дека во текот на 2012 година 
се имплементираше Твининг Проектот ИПА 2008 „Поддршка на системот за јавни 
набавки“, немаше некои позначајни активности кои Бирото ги спроведе во соработка 
со СИГМА. Во текот на 2012 година СИГМА поинтензивно соработуваше со Државната 
комисија за жалби по јавни набавки и Министерството за економија во однос на 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство.  

Така, Министерство за економија во соработка со СИГМА на 18 мај 2012 година, 
одржа обука на тема „Презентација на Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство“ – Преглед на концесии и практики, на која обука, покрај останатите 
институции (Државната комисија за жалби по јавни набавки, Министерството за 
економија и претставниците на Делегацијата на Европската унија во Република 
Македонија) учествуваа и претставници од Бирото за јавни набавки. 

Сепак, како дел од предпристапните активности, а по барање на Европската 
комисија, СИГМА спроведе мисија за оценка и подготовка на Извештај за состојбата 
во областа на јавните набавки, кој беше доставен до Европската комисија заради 
подготовка на Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2012 година.  

Во наредниот период, Бирото ќе продолжи да соработува поинтензинво со 
претставниците на СИГМА, со цел реализирање на одредени активности предвидени 
со Нацрт стратегија за системот на јавни набавки.  
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6.36.36.36.3 Советодавен комитет за јавни набавки на ЕКСоветодавен комитет за јавни набавки на ЕКСоветодавен комитет за јавни набавки на ЕКСоветодавен комитет за јавни набавки на ЕК    

Советодавниот комитет за јавни набавки претставува советодавно тело на 
Европската комисија на кое се дискутира за различните проблеми со кои се соочуваат 
земјите членки, а се однесуваат на јавните набавки. Исто така, на овој комитет се 
дискутира и за модернизација на системот на јавни набавки како и за новите 
решенија кои треба да се воведат во законодавството на Унијата. Република 
Македонија во Советодавниот комитет за јавни набавки, по добивањето на 
кандидатскиот статус учествува како набљудувач. Вообичаено, во работната група за 
статистички податоци за јавни набавки и во работната група за е-набавки, 
претставниците на Република Македонија се вработените во Бирото за јавни набавки. 
И во текот на 2012 година, во рамки на своите можности претставниците од Бирото за 
јавни набавки учествуваа во работните групи. 

Бирото за јавни набавки и во наредниот период ќе ја продожи воспоставената 
соработка со институциите кои се надлежни за следење на системите за јавни 
набавки во земјите од Западен Балкан, со што ќе се овозможи размена на искуства 
кои се однесуваат на процесот на интегрирање во Европската унија. 
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7.7.7.7. Користење на ЕлектронскиотКористење на ЕлектронскиотКористење на ЕлектронскиотКористење на Електронскиот    систем за јавни набавкисистем за јавни набавкисистем за јавни набавкисистем за јавни набавки    

Како резултат на воведување на одредбата од законот за задолжително 
користење на електронските аукции во поглед на Електронскиот систем за јавни 
набавки, за 2012 година може да се каже дека ова е година на негова најголема 
користеност. Имено, согласно Законот за јавните набавки договорните органи се 
должни да користат електронска аукција во 100% од бројот на објавени огласи за 
отворена постапка, ограничена постапка, постапка со преговарање со претходно 
објавување на оглас (во еден од основите за нејзино користење) и за постапка со 
барање за прибирање на понуди со објавување на оглас од 1 јануари 2012 година. 
Зголеменото користење на ЕСЈН, исто така, произлегува и од сè почестото водење на 
постапките по електронски пат (податоците ќе бидат претставени во понатамошниот 
текст), како и поради надградба на ЕСЈН со нови функционалности и модули, во 
согласност со последните измени на легислативата.  

Овие новини опфаќаат: 

• воведување задолжителна објава на оглас и спроведување на аукции за 
постапките за барање за прибирање на понуди со вредносен праг до 5.000 евра, 
како и можност за нивно спроведување по електронски пат; 

• објава на известување за технички дијалог на ЕСЈН; 
• објава на огласи за воспоставување квалификациски системи и огласи за 

воспоставување на јавно приватно партнерство; 
• воведување модул за поставување на компании кои имаат добиено негативна 

референца. 

На ЕСЈН во 2012 година се направија и одредени подобрувања во поглед на 
услугите што ги добиваат економските оператори, односно системот беше надграден 
со модул за добивање на информација за ново-објавени огласи, како и подобрувања 
во делот на профилот на понудувачите. Поради горенаведеното, како и поради 
остварување на финансиска одржливост на ЕСЈН, во 2012 година се воведоа и 
надоместоците за користење на системот за економските оператори.  

Во поглед на користењето на системот, а како резултат на сите досега 
спроведени активности, во 2012 година е постигнато е следното: 

• регистрирани преку 1.397 договорни органи (7.383 корисници во рамките на ДО) 
и преку 6.566 економски оператори (9.188 корисници во рамките на ЕО); 

• над 2.250 одговорени прашања преку линкот прашања и одговори на ЕСЈН 
поставени од договорни органи и економски оператори во врска со начинот на 
функционирање и користење на ЕСЈН за 2012 година; 

• преку центарот за корисничка подршка се примени вкупно 2.523 повици кои се 
однесуваат на функционирањето на Електронскиот систем за јавни набавки и 
е-аукции; 
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• посетеностa на електронскиот систем во работни денови е преку 3.000 посети 
дневно и истата е најголема од 11.00 до 13.00 часот; 

• се испратени преку 416.409 е-пораки кон различни корисници 
• објавени се 11.993 огласи и 16.155 известувања од различен вид; 
• вкупно објавени тендерски документации – 6.134 (повеќе од половина од 

огласите); 
• спроведени се 17.857 аукции, односно во просек над 70 аукции дневно (само 

работни денови). 
Од горенаведените податоци може да се заклучи дека константно расте 

користењето на ЕСЈН од страна на договорните органи и економските оператори, со 
што се покажа како исправна стратегијата на Бирото за постепено зголемување на 
процентот на задолжителни електронски аукции во постапките. Тоа овозможи 
доволно време за подготовка на договорните органи и економските оператори.  
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8.8.8.8. Анализа на Анализа на Анализа на Анализа на пазарот нпазарот нпазарот нпазарот на јавни набавки за 2012а јавни набавки за 2012а јавни набавки за 2012а јавни набавки за 2012    годинагодинагодинагодина    

Во оваа глава се претставени податоци за движењата на пазарот на јавните 
набавки во Република Македонија за 2012 година. Податоците се категоризирани по 
разни параметри и видови, со цел подобро да се согледа состојбата во областа на 
јавните набавки, финансиските текови и импликациите врз јавната потрошувачка 
преку спроведените набавки 

Како во досегашните објавени извештаи на Бирото, така и во овој, предмет на 
анализа се податоците кои се однесуваат на огласите за доделување на договор за 
јавна набавка, конкурси за избор на идејно решение, прилози, поништувања и сите 
договори склучени за јавни набавки во дадениот период. Објавените огласи и 
известувања, се инструменти преку кои се добиваат податоците за состојбите, 
трендовите и параметрите за областа на јавните набавки, а истите се прибираат и 
обработуваат преку модулот за следење и статистички приказ на ЕСЈН и се чуваат во 
базата на податоци на ЕСЈН, која е единствена од ваков вид во Република Македонија. 
Самата поставеност на ЕСЈН и обврската на договорните органи за користење на 
истиот, овозможува вршење на компаративна анализа на податоците која ги 
опфаќаат сите договорни органи и спроведените постапки за јавни набавки. 

Во изминативе три години, на ЕСЈН функционира алатката за навремено и 
задолжително доставување на информации за постапките за доделување на договор 
за јавни набавки. Преку оваа алатка е зголемена ажурноста на договорните органи во 
поглед на нивната законска обврска за доставување на известувања за склучени 
договори/поништувања и евиденции на постапки со барање за прибирање на понуди, 
а со тоа е зголемена и прецизноста и релевантноста на податоците за 2012 година. 
Може да се каже дека покриеноста на договорите со известувања и евиденции за 2012 
година изнесува приближно 100%. Од тие причини, може слободно да се заклучи дека 
претставените податоци за 2012 година, со минимални отстапувања, ја претставуваат 
целосната и реалната слика на обемот на јавните набавки во Република Македонија. 
Сепак, одговорноста за точноста на податоците лежи кај договорните органи кои ги 
пополнуваат огласите и известувањата. 

8.18.18.18.1 Општи и споредбени податоци за склучените договори за јавни нОпшти и споредбени податоци за склучените договори за јавни нОпшти и споредбени податоци за склучените договори за јавни нОпшти и споредбени податоци за склучените договори за јавни набавкиабавкиабавкиабавки    

Од базата на податоци на ЕСЈН можеме да видиме дека во 2012 година се 
склучени вкупно 23.732 договори за јавни набавки, во вкупна вредност од 
56.363.279.435 денари (со вклучен ДДВ). Вредноста на јавните набавки во државата за 
2012 година изнесува 12% од БДП на Република Македонија.  

Според податоците со кои располага Бирото, вредноста на склучените договори 
во 2012 година, споредено со претходната година е намалена за околу 5%, односно е 
приближно на исто ниво. Состојбата со бројот на склучените договори е речиси 
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непроменета, односно се забелeжува незначително намалување (23.862 склучени 
договори минатата година). Со оглед на наведеното, забележуваме и намалување во 
уделот на јавните набавки како процент од БДП-то.  

Во табелата бр. 1 и графиконот бр. 1 даден е споредбен приказ за последните 3 
години: на Буџетот на РМ, БДП, вредноста на склучените договори за јавни набавки и 
процентот од БДП кој отпаѓа на јавните набавки.6 

Табела Табела Табела Табела 1111    

ГодинаГодинаГодинаГодина    
Буџет на РМ Буџет на РМ Буџет на РМ Буџет на РМ     
(во милиони (во милиони (во милиони (во милиони     

денари)денари)денари)денари)    

БДПБДПБДПБДП    
(во милиони(во милиони(во милиони(во милиони    

денари)денари)денари)денари)    

ВредносВредносВредносВредност на т на т на т на 
склучените договорисклучените договорисклучените договорисклучените договори    

Вредност на Вредност на Вредност на Вредност на 
јавните набавки јавните набавки јавните набавки јавните набавки 
како процент од како процент од како процент од како процент од 

БДПБДПБДПБДП    

2010 132,146 425,628 45,704,361,510 ден. 11%11%11%11%    

2011 132,146 439,891 59,182,907,793 ден. 13%13%13%13%    

2012 161,667 460,342 56,363,279,435 ден. 12%12%12%12%    

 

Графикон Графикон Графикон Графикон 1111    

 

8.28.28.28.2 Податоци од огласите за доделуПодатоци од огласите за доделуПодатоци од огласите за доделуПодатоци од огласите за доделување на договори за јавни набавкивање на договори за јавни набавкивање на договори за јавни набавкивање на договори за јавни набавки    

Во 2012 година се објавени 11.726 огласи за доделување на договори за јавни 
набавки, од кои 3.100 огласи за барање за прибирање на понуди со проценета 
вредност до 5.000 евра во денарска противвредност, 4.107 огласи за барање за 
прибирање на понуди со проценета вредност на договорот за јавна набавка за стоки и 
услуги до 20.000 евра во денарска противвредност, а на работи до 50.000 евра во 
денарска противвредност, 4.455 огласи за отворена постапка, 9 огласи за ограничена 

                                                 
6 Податоците за економските показатели се превземени од веб страната на Народната банка на Република 
Македонија и Државниот завод за статистика. 
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постапка, 18 за постапка со преговарање со претходно објавување на оглас, 5 огласи за 
воспоставување на квалификациски систем и 32 огласи за конкурс за избор на идејно 
решение. Во Табела бр. 2 и Графикон бр. 2 даден е приказ на бројот на објавени огласи 
според видот на постапката. 

        Табела Табела Табела Табела 2222    

Вид на постапкаВид на постапкаВид на постапкаВид на постапка    
Број на Број на Број на Број на     
огласиогласиогласиогласи    

Барање за прибирање на понуди 
7

 3100 
Барање за прибирање на понуди  4107 

Отворена постапка 4455 
Ограничена постапка 9 

Постапка со преговарање со претходно објавување на 
оглас 18 

Квалификациски систем 5 
Конкурс за избор на идејно решение 32 

ВкупноВкупноВкупноВкупно    11726 
    

Графикон Графикон Графикон Графикон 2222    

 

 Од горенаведените податоци може да се заклучи дека најмногу огласи за 
доделување на договор се објавени со постапка со барање за прибирање на понуди, 
вкупно 7.207 и со отворена постапка 4.455 огласи. Од вкупно 7.207 огласи со барање за 
прибирање на понуди, 3.100 се огласи кои се објавени за постапки со проценета 
вредност до 5.000 евра во денарска противвредност, согласно новите законски измени 
за задолжително објавување и на овој тип на постапки од 01.07.2012 година. 

                                                 
7  - постапка со барање за прибирање до 5.000 во денарска противвредност 
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 Во 2012 година се објавени вкупно 11.726 огласи за доделување на договор за 
јавна набавка, и може да се констатира дека бројот на објавени огласи е зголемен за 
50%, што во најголем процент се должи на законската обврска за објавување на 
огласите со проценета вредност до 5.000 евра во денарска противвредност. Споредено 
со претходната година, се забележува зголемување на бројот на огласи за отворена 
постапка и барање за прибирање на понуди. Во однос на останатите постапки, 
продолжува трендот на намалување на бројот на објавени огласи со ограничена 
постапка (52 постапки во 2010, 14 во 2011, 9 во 2012 година). 

 Од 2012 година е воведена можност за објавување на оглас за воспоставување 
на квалификациски систем и објавени се вкупно 5 огласи за квалификациски 
системи. Ваквиот начин на доделување на договорот го користат исклучиво 
секторските договорни органи. Исто така, согласно направените измени, на системот 
се објавуваат и огласите за воспоставување на јавно приватни партнерства кои се 
доделуваат како договор за јавна набавка. Од вкупниот број на објавени огласи во 
2012 година, објавени се 10 огласи од ваков вид. 

Ако ги набљудуваме во континуитет податоците од 2010 година наваму се 
забележува идентичен тренд, зголемено користење на постапките – отворена 
постапка и барање за прибирање на понуди. Во графикон број 3 е даден односот на 
објавени огласи на најкористените постапки – отворена и барање за прибирање на 
понуди – за последните три години. Како што веќе спомнавме, значителното 
зголемување на бројката на објавени огласи за барање за прибирање на понуди се 
должи на објавата на постапките со вредносен праг под 5.000 евра во денарска 
противвредност. 

Графикон Графикон Графикон Графикон 3333    

 

 Во категоријата Други огласи од страна на договорните органи на системот се 
објавени вкупно 254    огласи во 2012 година. Споредено со 2010 година, кога се објавени 
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само 133 огласи и 2011 година со објавени 145 огласи, може со задоволство да се 
констатира дека договорните органи сè почесто ја користат можноста за објавување 
други огласи за потребите од набавки на услуги за кои не е предвидена експлицитна 
обврска за објавување оглас. 

Имено, станува збор за огласи за доделување на договори за јавна набавка на 
таканаречени „неприоритетни“ услуги согласно член 17 став 1 алинеја 2 од законот 
како што се услугите за привремени вработувања, хотелски, угостителски, 
рекреативни, културни, образовни, правни и други услуги. По барање на некои 
договорни органи се овозможи огласите за набавка на услуги од категорија 17 до 
категорија 27, покрај во делот на Други огласи, по нивен избор, да се објавуваат и на 
Електронскиот систем за јавни набавки како класични огласи за доделување на 
договори за јавна набавка.  

 Согласно член 19 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство на 
Електронскиот систем за јавни набавки во посебен модул за концесии за јавни работи 
и јавни услуги се објавуваат и огласите за доделување на договор за воспоставување 
на јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа или 
како концесија за јавна услуга. Во 2012 година објавени се вкупно 16 вакви огласи. 

 Според видот на предметот на договорот за јавна набавка, најмногу огласи за 
доделување на договор се објавени за набавка на стоки, и тоа 6.336 огласи, за услуги 
се објавени 3.699 и за работи 1.691    огласи. Бројот на објавени огласи за доделување на 
договор според видот на договорот за јавна набавка се дадени во табела бр. 3 и 
графикон бр. 4. Трендот на објавување на огласи за сите три видови на предмети на 
набавка е ист, односно забележуваме пропорционално зголемување кај сите, 
соодветно на зголемувањето на вкупниот број на објавени огласи. Компаративни 
податоци за последните 3 години се дадени во графикон бр. 5. 

 

Табела Табела Табела Табела 3333    

Вид на договорот заВид на договорот заВид на договорот заВид на договорот за    
    јавна набавкајавна набавкајавна набавкајавна набавка    

Број на Број на Број на Број на     
огласиогласиогласиогласи    

Стоки 6336 
Услуги 3699 
Работи 1691 

ВкупноВкупноВкупноВкупно    11726 
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Графикон Графикон Графикон Графикон 4444    

 
Графикон Графикон Графикон Графикон 5555    

 
 

 Во наредните неколку табели дадени се подетални податоци за објавените 
огласи за доделување на договор, според видот на договорот и начинот на 
реализација на истиот. 

Табела Табела Табела Табела 4444    

Вид на договорот заВид на договорот заВид на договорот заВид на договорот за    
    јавна набавка јавна набавка јавна набавка јавна набавка ––––    СтокиСтокиСтокиСтоки    

Број на Број на Број на Број на     
огласиогласиогласиогласи    

Купување 2993 
Купување со одложено плаќање 3305 

Изнајмување со опција за купување на стоките 7 
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Изнајмување без опција за купување на стоките 18 

Комбинација на претходните 13 

ВкупноВкупноВкупноВкупно    6336 
 

Табела Табела Табела Табела 5555    

Вид на договорот заВид на договорот заВид на договорот заВид на договорот за    
    јавна набавка јавна набавка јавна набавка јавна набавка ––––    УслугиУслугиУслугиУслуги    

Број Број Број Број 
на на на на     

огласиогласиогласиогласи    

Архитектонски и инженерски услуги 628 

Дополнителни транспортни услуги 30 

Други услуги  192 

Здравствени и социјални услуги 74 

Издавачки и печатарски услуги  135 

Информатички и поврзани услуги 171 

Истражни и безбедносни услуги 73 

Образовни услуги и услуги за стручно усовршување 31 

Правни услуги 12 

Рекламни услуги 63 

Рекреативни, културни и спортски услуги 23 

Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги 49 

Советодавни услуги за менаџментот 38 

Телекомуникациски услуги 284 

Услуги за воздушен транспорт на луѓе и товар 62 

Услуги за истражување на пазарот и истражување на јавното мислење 5 

Услуги за копнен и воздушен транспорт на поштенски пратки 12 

Услуги за копнен транспорт 244 

Услуги за одржување и поправка 1079 

Услуги за отстранување на отпадни води и на смет 67 

Услуги за привремено вработување 48 

Услуги за развој и истражување  37 

Услуги за чистење на објекти и услуги за управување со имот 39 

Финансиски услуги 252 

Хотелски и угостителски услуги 51 

ВкупноВкупноВкупноВкупно    3699 

 

Табела Табела Табела Табела 6666    

Вид на договорот Вид на договорот Вид на договорот Вид на договорот зазазаза    
    јавна набавка јавна набавка јавна набавка јавна набавка ––––    РаботиРаботиРаботиРаботи    

Број на Број на Број на Број на     
огласиогласиогласиогласи    

Изведување 1532 
Проектирање и изведување 25 

Реализирање, со какви било средства 134 
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ВкупноВкупноВкупноВкупно    1691 

Вкупниот број на објавени огласи за доделување на договор според категорија 
на договорни органи, согласно член 4 од Законот за јавните набавки и Одлуката за 
утврдување на индикативниот список („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 159/07 и 74/09) е прикажана во табела бр. 7 и графикон бр. 6. 

Табела Табела Табела Табела 7777    

Категорија на договорен органКатегорија на договорен органКатегорија на договорен органКатегорија на договорен орган    
Број на Број на Број на Број на     
огласиогласиогласиогласи    

Државни органи 1943 

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје 2740 

Правни лица основани за задоволување на потребите од  
јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот 5209 

Здруженија основани од еден или повеќе договорни органи 93 

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена  
одговорност од опфатени дејности 1679 

Други договорни органи 62 

ВкупноВкупноВкупноВкупно    11726 

 

Графикон Графикон Графикон Графикон 6666    
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При разгледување на податоците за објавени огласи за доделување на договор 
според категорија на договорен орган, може да се види дека најмногу огласи – 5.209, 
имаат објавено договорни органи од категорија правни лица основани за 
задоволување на потребите од јавен интерес - Член 4 став 1 алинеја б) од законот и 
договорни органи од категоријата на органи на единиците на локалната самоуправа и 
на Градот Скопје – 2.740 огласи.  

Кога се разгледуваат податоците од огласите, кој вид на критериум за 
доделување на договор за јавни набавки договорните органи го користеле во 
спроведените постапки, може да утврдиме дека критериумот најниска цена е 
користен значително повеќе во однос на критериумот економски најповолна понуда.  

Во табелата бр. 8 се дадени податоци за бројот на објавени огласи според 
критериумот за доделување на договорот за јавна набавка кој е користен во 
постапката. Тука потребно е да се напомене дека во податоците не се опфатени некои 
од огласите за ограничена постапка и постапка со преговарање со претходно 
објавување на оглас затоа што кај некои од нив договорниот орган што го објавува 
огласот, критериумот не го објавува во огласот, туку го наведува во тендерската 
документација за наредната фаза од постапката. 

        Табела Табела Табела Табела 8888    

Критериум за доделување на договорКритериум за доделување на договорКритериум за доделување на договорКритериум за доделување на договор    
Број на Број на Број на Број на     
огласиогласиогласиогласи    

Најниска цена 9466 
Економски најповолна понуда 2217 

 
Може да се констатира дека во 81% од објавените огласи, договорните органи го 

користат критериумот за доделување на договор - најниска цена. Во споредба со 2011 
година (каде што тој процент изнесува 64%) евидентно е зголемено користењето на 
критериумот најниска цена. Во последните пет години се забележува зголемување во 
користењето на критериумот најниска цена при постапките за јавни набавки, и тоа од 
само околу 16% во 2008 година, до дури 81% во 2012 година.  

Во графиконот бр. 7 е прикажана динамиката на објавување на огласите по 
месеци. Од овој графикон може да се види дека најголем интензитет на објавување на 
огласите има на почетокот и на крајот на годината. Оваа динамика се однесува на 
огласите за доделување на договор за јавна набавка, додека за постапките со барање 
за прибирање на понуди бројот на објавени огласи од јули значително се зголемува се 
до декември 2012 година. Ова се должи на законската обврска за објавување на 
малите јавни набавки почнувајќи од 01.07.2012 година.  
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Графикон Графикон Графикон Графикон 7777    

 

8.38.38.38.3 Склучени договори за јавни набавкиСклучени договори за јавни набавкиСклучени договори за јавни набавкиСклучени договори за јавни набавки    

Во овој дел од извештајот е даден приказ на податоците и е направена анализа 
на склучените договори за јавни набавки за 2012 година по различни параметри. 
Заради поголема прегледност и разбирливост на податоците, поглавјето е поделено 
на неколку делови во однос на параметрите кои се разгледуваат. Главно податоците 
се однесуваат на вкупниот број на склучени договори и вредност на јавните набавки, 
но кај некои параметри поради поставеноста на самиот ЕСЈН (во зависност од тоа 
дали податоците се добиваат од известувањата за склучен договор или од 
евиденцијата на постапки со барање за прибирање на понуди) податоците се 
групирани и се однесуваат само на постапките - отворена, ограничена, постапка со 
преговарање со и без објавување на оглас, конкурентен дијалог и доделување на 
договор за набавка на услуги од членот 17 алинеја 2 над 20.000 евра во денарска 
противвредност без вклучен ДДВ. Ваквите табели и графикони посебно се обележани 
подолу во текстот. Сите податоци во врска со склучените договори за јавни набавки се 
објавени на ЕСЈН https://e-nabavki.gov.mk и се целосно достапни на јавноста. 
Договорните органи се одговорни за веродостојноста и точноста на внесените 
податоци бидејќи со своите шифри и лозинки преку ЕСЈН ги објавуваат своите огласи, 
известувања за склучени договори/поништување на постапките, евиденција на 
постапките со барање за прибирање на понуди. 
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Во табела бр. 9 и графиконот бр. 8 се претставени бројот и вредноста на 
склучените договори за јавни набавки за 2012 година според видот на постапката за 
доделување на договорот. Вкупната вредност на склучените договори за јавни 
набавки во 2012 година изнесува 56.363.279.435 денари. Според вредноста на 
склучените договори, најкористена е отворената постапка преку која се склучени 
7.258 договори во вредност од 38.050.698.774 ден. – 67% од вкупната вредност на 
јавните набавки во Република Македонија. По отворената постапка, во поглед на 
вредноста на склучените договори, доаѓа постапката со преговарање со објавување на 
оглас - склучени 99 договори во вредност од 5.842.354.016 ден. – 10% од вкупната 
вредност. 

Графикон Графикон Графикон Графикон 8888    

 
    

Табела Табела Табела Табела 9999    

Вид на постапка за Вид на постапка за Вид на постапка за Вид на постапка за 
доделување на договордоделување на договордоделување на договордоделување на договор    

Број на Број на Број на Број на 
склучени склучени склучени склучени 
договоридоговоридоговоридоговори    

Вредност на склучените Вредност на склучените Вредност на склучените Вредност на склучените 
договоридоговоридоговоридоговори    

Постапка со барање за 
прибирање на понуди  

10049 2,043,030,609.00 ден. 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

3966 2,662,608,453.00 ден. 

Отворена постапка 7258 38,050,698,774.00 ден. 

Ограничена постапка 19 2,668,633,989.00 ден. 

Конкурентен дијалог 1 9,310,000.00 ден. 
Постапка со преговарање со 

претходно објавување на оглас 99 5,842,354,016.00 ден. 
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Постапка со преговарање без 
претходно објавување на оглас 1162 4,410,568,311.00 ден. 

Доделување на договор за 
јавна набавка за категорија на  

услуги 17-27 (вкупно) 
1178 676,075,283.00 ден. 

ВкупноВкупноВкупноВкупно    23732 56,363,279,435.00 ден. 

 

 Во споредба со претходната година, во поглед на користење на различните 
видови постапки, не се забележуваат големи промени. Имено, во изминатите три 
години, во поглед на вредноста на склучените договори најголем процент отпаѓа на 
отворената постапка (во 2010 – 76%, во 2011 – 64%, во 2012-67%). Битна разлика во 
споредба со минатата година е значителното намалување на уделот на ограничената 
постапка (во 2011 - 8%, во 2012- 5%), како и намалувањето на уделот на постапката со 
преговарање со објавување на оглас од 14% во 2011 на 10% во 2012 година. Исто така, во 
2012 година се забележува зголемување на процентот на постапката со преговарање 
без објавување на оглас (во 2011 година - 4%, во 2012-8%). Ова зголемување делумно се 
должи и на можноста за користење на овој тип на постапка согласно последните 
измени на Законот за јавни набавки, и тоа во случај кога договорниот орган не може 
да закаже електронска аукција од причина што не постои доволно конкуренција. 
Подетални податоци за постапките со преговарање ќе бидат презентирани во 
натамошниот текст. Обемот на останатите постапки е приближно ист во поглед на 
вредноста на склучените договори. Споредбени податоци се дадени во графикон бр. 9 
и 10. 

Графикон Графикон Графикон Графикон 9999    
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Графикон Графикон Графикон Графикон 10101010    

 

    

8.48.48.48.4 Податоци за склучените договори според видот Податоци за склучените договори според видот Податоци за склучените договори според видот Податоци за склучените договори според видот на договона договона договона договорот за јавна рот за јавна рот за јавна рот за јавна 
набавканабавканабавканабавка    

Според предметот на договорот за јавна набавка во 2012 година склучени се 
12.940 договори за набавка на стоки во вкупна вредност од 22.811.847.808 денари, 8.633 
договори за набавка на услуги во вкупна вредност од 16.799.469.363 денари и 2.159 
договори за набавка на работи во вкупна вредност од 16.751.962.264 денари. Во 
графикон бр. 11 и табелата бр. 10 дадени се подетални податоци за бројот и вредноста 
на договорите според видот на предметот на договорот.  

 

            Табела Табела Табела Табела 10101010    

Вид на договорот Вид на договорот Вид на договорот Вид на договорот зазазаза    
    јавна набавкајавна набавкајавна набавкајавна набавка    

Број на склучени Број на склучени Број на склучени Број на склучени     
договоридоговоридоговоридоговори    

Вредност на Вредност на Вредност на Вредност на 
склучените договорисклучените договорисклучените договорисклучените договори    

Стоки 12940 22,811,847,808.00 ден. 
Услуги 8633 16,799,469,363.00 ден. 
Работи 2159 16,751,962,264.00 ден. 

ВкупноВкупноВкупноВкупно    23732 56,363,279,435.00 ден. 
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Графикон Графикон Графикон Графикон 11111111    

 
 

Од табелата се гледа дека најголем дел 40% од вредноста на договорите за јавни 
набавки отпаѓа на набавка на стоки. Уделот на договори за работи во вкупната 
вредност на договорите изнесува 30% (најчесто изведување). Овој податок говори дека 
нема значителни отстапувања во поглед на структурата на вредноста на склучените 
договори според видот на договорот, споредено со 2011 година. Имено, во 2012 година 
има зголемување на уделот на набавките на стоки за 3%, а најчесто користен начин на 
реализација на договорот за набавка на стоки повторно е купување со одложено 
плаќање. Вредносниот удел на договорите за услуги, во вкупната вредност на јавните 
набавки во 2012 година изнесува 30 % (во 2011 бил 31%). Во нивната структура може да 
се забележи различна застапеност на категориите на услуги согласно Уредбата за 
услугите кои се предмет на договорите за јавна набавка на услуги („Службен Весник 
на Република Македонија“ бр.157/07). Сепак најголем дел од вредноста на договорите 
за јавна набавка на услуги отпаѓа на договорите за набавка на архитектонски и 
инженерски услуги (категорија бр.12) и услуги за одржување и поправка (категорија 
бр.1), исто како и минатата година.  

8.58.58.58.5 Податоци за склучените договори според категорија на договорен органПодатоци за склучените договори според категорија на договорен органПодатоци за склучените договори според категорија на договорен органПодатоци за склучените договори според категорија на договорен орган    

Бројот и вредноста на склучените договори по категорија на договорен орган и 
негова главна активност или дејност се дадени во табела бр. 11 и графикон бр. 12. 
Поради поставеноста на ЕСЈН и начинот на прибирање на податоците, според 
параметарот категорија на договорен орган, информациите дадени во продолжение 
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се добиени од Известувањата за склучен договор и се однесуваат исклучиво за 
договорите склучени по отворена, ограничена, постапка со преговарање со и без 
објавување на оглас и конкурентен дијалог. Во овие податоци не се вклучени 
податоците за постапките со барање за прибирање на понуди од причина што за овие 
постапки не се пополнува известување за склучен договор, туку збирна евиденција на 
полугодишно ниво. 

    

Графикон Графикон Графикон Графикон 12121212    

 
 
    

Табела Табела Табела Табела 11111111    

Категорија на договорен Категорија на договорен Категорија на договорен Категорија на договорен 
органорганорганорган    

Главна активностГлавна активностГлавна активностГлавна активност    
Број наБрој наБрој наБрој на        

договоридоговоридоговоридоговори    
ВредноВредноВредноВредност на склученитест на склученитест на склученитест на склучените    

    договоридоговоридоговоридоговори    

    
    
    
    
    

А. Државни органиА. Државни органиА. Државни органиА. Државни органи    
    
    
    
    
    
    
    
    

Општи јавни услуги 444 7,072,579,461 ден. 

Одбрана 148 459,957,419 ден. 

Јавен ред и безбедност 86 1,296,356,989 ден. 

Животна средина 4 102,412,137 ден. 

Здравство 352 4,403,556,406 ден. 

Економија и финансии 25 110,265,371 ден. 

Социјална заштита 35 118,938,993 ден. 

Спорт и култура 65 474,558,656 ден. 

Образование 51 243,468,678 ден. 

Домување, градежништво и 
транспорт 5 621,008 ден. 

Друго 3 3,145,002 ден. 



Анализа на пазарот на јавни набавки во 2012 година   
 

______________________________________________________________________________________________________ 
www.bjn.gov.mk 50505050 / 73737373  www.e-nabavki.gov.mk 
 

    Вкупно А.Вкупно А.Вкупно А.Вкупно А.    1218121812181218    14,285,860,14,285,860,14,285,860,14,285,860,120 ден.120 ден.120 ден.120 ден.    

Б. Органи на единиците Б. Органи на единиците Б. Органи на единиците Б. Органи на единиците 
на локалната на локалната на локалната на локалната     

самоуправа и на Градот самоуправа и на Градот самоуправа и на Градот самоуправа и на Градот 
СкопјеСкопјеСкопјеСкопје    

Општи јавни услуги 1203 8,617,612,940 ден. 

Спорт и култура 21 43,290,099 ден. 

Животна средина 1 8,151,711 ден. 

Образование 1 14,700,000 ден. 

Вкупно Б.Вкупно Б.Вкупно Б.Вкупно Б.    1226122612261226    8,683,754,750 д8,683,754,750 д8,683,754,750 д8,683,754,750 ден.ен.ен.ен.    

В. Правни лица основани В. Правни лица основани В. Правни лица основани В. Правни лица основани 
за задоволување на за задоволување на за задоволување на за задоволување на 

потребите потребите потребите потребите     
од јавен интерес од јавен интерес од јавен интерес од јавен интерес ––––    Член 4 Член 4 Член 4 Член 4 

став 1 алинеја б) од став 1 алинеја б) од став 1 алинеја б) од став 1 алинеја б) од 
ЗаконотЗаконотЗаконотЗаконот    

    

Општи јавни услуги 1146 5,758,873,803 ден. 

Јавен ред и безбедност 26 64,686,997 ден. 

Животна средина 56 158,599,455 ден. 

Здравство 2488 5,304,718,913 ден. 

Домување, градежништво и 
транспорт 33 652,712,810 ден. 

Социјална заштита 347 478,727,699 ден. 

Спорт и култура 116 126,781,440 ден. 

Образование 683 1,456,462,445 ден. 

Друго 66 231,326,282 ден. 

Вкупно В.Вкупно В.Вкупно В.Вкупно В.    4961496149614961    14,232,889,844 де14,232,889,844 де14,232,889,844 де14,232,889,844 ден.н.н.н.    

Г. Здруженија основани Г. Здруженија основани Г. Здруженија основани Г. Здруженија основани 
од еден или повеќе од еден или повеќе од еден или повеќе од еден или повеќе     
договорни органидоговорни органидоговорни органидоговорни органи    

Општи јавни услуги 14 21,718,594 ден. 

Образование 42 98,696,044 ден. 

Социјална заштита 2 1,720,560 ден. 

Вкупно Г.Вкупно Г.Вкупно Г.Вкупно Г.    58585858    122,135,198 ден.122,135,198 ден.122,135,198 ден.122,135,198 ден.    

Д. Јавни претпријатија, Д. Јавни претпријатија, Д. Јавни претпријатија, Д. Јавни претпријатија, 
акционерски друштва и акционерски друштва и акционерски друштва и акционерски друштва и 

друштдруштдруштдруштва ва ва ва     
со ограничена со ограничена со ограничена со ограничена 

одговорност од опфатени одговорност од опфатени одговорност од опфатени одговорност од опфатени 
дејностидејностидејностидејности    

    

Општи јавни услуги 411 1,839,794,880 ден. 

Домување, градежништво и 
транспорт 23 51,855,889 ден. 

Економија и финансии 2 2,975,216 ден. 

Спорт и култура 2 5,414,570 ден. 

Друго 756 11,739,569,903 ден. 

Вкупно Д.Вкупно Д.Вкупно Д.Вкупно Д.    1194119411941194    13,639,610,458 ден.13,639,610,458 ден.13,639,610,458 ден.13,639,610,458 ден.    

Ѓ. Други договорни Ѓ. Други договорни Ѓ. Други договорни Ѓ. Други договорни 
органиорганиорганиоргани    

Здравство 1 1,406,523 ден. 

Спорт и култура 29 19,064,808 ден. 

Друго    30 569,183,777 ден. 

Вкупно Ѓ.Вкупно Ѓ.Вкупно Ѓ.Вкупно Ѓ.    60606060    589,655,108 ден.589,655,108 ден.589,655,108 ден.589,655,108 ден.    

ВкупноВкупноВкупноВкупно8888    Вкупно А+Б+В+Г+Д+Ѓ.Вкупно А+Б+В+Г+Д+Ѓ.Вкупно А+Б+В+Г+Д+Ѓ.Вкупно А+Б+В+Г+Д+Ѓ.    8717871787178717    51,553,905,478 ден.51,553,905,478 ден.51,553,905,478 ден.51,553,905,478 ден.    

 

                                                 
8 Податоците се однесуваат само за договори склучени по отворена постапка, ограничена, постапка со преговарање со 
и без објавување на оглас и конкурентен дијалог и за договори за јавна набавка на услуги од член 17 став (1) алинеја 2 
кога проценетата вредност е над 20.000 евра во денарска противвредност. 



Анализа на пазарот на јавни набавки во 2012 година   
 

______________________________________________________________________________________________________ 
www.bjn.gov.mk 51515151 / 73737373  www.e-nabavki.gov.mk 
 

Во табелата е даден детален приказ на реализираните јавни набавки според 
категоријата и главната дејност на договорните органи.  

Може да заклучиме дека најголем процент од вредноста на склучените 
договори отпаѓа на категориите: правни лица основани за задоволување на потребите 
од јавен интерес – член 4 став 1 алинеја б) од законот и категоријата државни органи 
на кои отпаѓа 28% од вредноста на јавните набавки.  

Понатаму, втори според реализираните јавни набавки се договорните органи 
кои спаѓаат во категорија на јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со 
ограничена одговорност од опфатени дејности на кои отпаѓа 26% од вредноста на 
јавните набавки.  

Останатите договорни органи заедно имаат удел од околу 18% во вкупната 
вредност на договорите за јавни набавки. 

Во споредба со 2011 година, се забележува намалување на уделот на јавните 
претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од 
опфатени дејности (34% во 2011, 28% во 2012 година), а зголемување на уделот во 
вкупната вредност на склучените договори на државните органи (20% во 2011, 28% во 
2012 година). 

8.68.68.68.6 Податоци за склучените договори за јавни набавки Податоци за склучените договори за јавни набавки Податоци за склучените договори за јавни набавки Податоци за склучените договори за јавни набавки според другиспоред другиспоред другиспоред други    
параметрипараметрипараметрипараметри    

При анализа на динамиката на доделување на договори по месеци за 2012 
година (графикон бр. 13), може да се забележи тренд на склучување на најголем број 
од договорите во месец декември.  

Графикон Графикон Графикон Графикон 13131313    
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За 633 од договорите за јавни набавки (во износ од 21,466,209,489 ден.) имало 
меѓународна објава на огласот. Разгледувано по земјата на потекло на носителот на 
набавката, податоци се дадени во табела бр. 12 и графикон бр. 14. 

Табела 12Табела 12Табела 12Табела 12    

Земја на потекло на Земја на потекло на Земја на потекло на Земја на потекло на 
носителотносителотносителотносителот    

на набавкатана набавкатана набавкатана набавката    

Број на склучени Број на склучени Број на склучени Број на склучени     
договоридоговоридоговоридоговори    

Вредност на Вредност на Вредност на Вредност на 
склученитесклученитесклученитесклучените    
    договоридоговоридоговоридоговори9999    

Македонија 7955 44,120,686,165 ден. 
ЕУ 55 1,186,150,921 ден. 

Други 707 6,236,977,803 ден. 
 

Графикон Графикон Графикон Графикон 14141414    

 

 Од претходно наведеното може да се утврди дека на пазарот на јавните 
набавки во Република Македонија главен удел имаат домашните компании со 86% од 
вредноста на доделените договори за јавни набавки. Уделот на странските компании 
како носители на набавките во договорите за јавни набавки оваа година изнесува 14%, 
што говори дека постоечката легислатива овозможува непречено присуство на 
странските компании на пазарот на јавните набавки и нивно непречено учество во 
постапките за доделување на договори за јавни набавки. Вредноста и процентот на 
доделени договори на компании надвор од Македонија е на идентично ниво како 
минатата година.  

                                                 
9 Податоците се однесуваат само за договори склучени по отворена постапка, ограничена, постапка со преговарање со 
и без објавување на оглас и конкурентен дијалог и за договори за јавна набавка на услуги од член 17 став (1) алинеја 2 
кога проценетата вредност е над 20.000 евра во денарска противвредност. 
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 Исто така, може да се спомне фактот дека во 2012 година склучени се 831 
рамковни спогодби и 282 договори за групна набавка.  

 На почетокот на ова поглавје се презентирани бројот и вредноста на 
склучените договори по видот на постапката и притоа постапката со преговарање со 
објавување на оглас има удел од 10%, а постапката со преговарање без објавување на 
оглас удел од 8% во вкупниот износ на средства. Во табела бр. 13 и графикон бр. 15 се 
претставени бројот и вредноста на склучените договори по овие постапки според 
причината за користење/законскиот основ за користењето на овие постапки. Веќе 
спомнавме дека во споредба со 2011 година се забележува зголемување на постапката 
со преговарање без претходна објава на оглас. Ова најмногу се должи на можноста за 
спроведување на постапка со преговарање доколку договорниот орган не може да 
закаже електронска аукција од причина што не постои доволно конкуренција. Преку 
користењето на оваа причина/законска оправданост се доделени договори во 
вредност од 986.547.060 денари. Исто така, треба да се има предвид и фактот што во 
опфат на основот за користење на постапка со преговарање од член 99 став 3 од 
законот од 1 јули во 2012 година е и постапката со барање за прибирање понуди до 
5.000 евра.  

Од податоците за постапките со преговарање може да се констатира дека 
најчесто користена (30% од вредноста на доделени договори во постапка со 
преговарање без претходно објавување на оглас) причина/законска оправданост за 
употребата на постапката со преговарање без објавување на оглас е кога од причини 
од крајна итност предизвикани од настани кои договорниот орган не можел да ги 
предвиди и да му се припишат како пропуст со склучени 302 договори во вредност од 
1.300.131.547 ден. Наредна причина за користење на постапката со преговарање без 
објавување (28%) е членот 99 став (1) точка 2) алинеја 6 од законот, кога од технички или 
уметнички причини, односно од причини врзани за заштита на ексклузивните права 
(патенти и сл.), договорот може да го изврши само одреден економски оператор. 

Табела Табела Табела Табела 13131313    

Вид на Вид на Вид на Вид на     
постапка постапка постапка постапка     

Оправданост за изборот на постапката Оправданост за изборот на постапката Оправданост за изборот на постапката Оправданост за изборот на постапката     
Брoj на Брoj на Брoj на Брoj на 

склучени склучени склучени склучени     
договоридоговоридоговоридоговори    

Вредност на Вредност на Вредност на Вредност на     
склусклусклусклучените договоричените договоричените договоричените договори    

A. Постапка со 
преговарање со  

претходно објавување 
на оглас 

ако не е пристигната ниту една прифатлива 
понуда во отворена постапка, ограничена 
постапка или во конкурентен дијалог, а при 
што е поништена претходната постапка без 
битно да се променат почетните услови во 
тендерската документација  

2 1,226,856,825 ден. 

  

во исклучителни случаи кога природата на 
работите, стоките или услугите или ризиците 
кои произлегуваат од тоа не дозволуваат 
претходно одредување на вредноста на 
договорот  

4 115,282,680 ден. 
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договорниот орган во постапката со 
преговарање ги повикува економските 
оператори кои во отворената постапка, 
ограничената постапка или конкурентниот 
дијалог ја докажале својата способност и кои 
доставиле понуди согласно со барањата на 
сoодветната постапка 

92 4,243,390,511 ден. 

  

за услуги, ако природата на услугата е таква 
што техничките спецификации не можат да се 
утврдат доволно прецизно да овозможат 
склучување на договор со избирање на 
најповолна понуда согласно со правилата на 
отворената или ограничената постапка  

1 256,824,000 ден. 

  Вкупно А.Вкупно А.Вкупно А.Вкупно А.    99999999    5,842,354,016 ден.5,842,354,016 ден.5,842,354,016 ден.5,842,354,016 ден.    

Б. Постапка со 
преговарање без  

претходно објавување 
на оглас 

кога во отворена постапка,ограничена 
постапка,постапка со преговарање со 
објавување на оглас и постапка со барање за 
прибирање понуди договорниот орган не може 
да закаже електронска аукција од причина 
што не постои доволно конкуренција 

138 986,547,060 ден. 

 

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,  

38 53,102,981 ден. 

кога не е поднесена ниту една понуда во 
отворена постапка или не е поднесена ниту 
една пријава за учество во првата фаза на 
ограничена постапка под услов да не се 
сменети првичните услови на договорот  

163 253,902,723 ден. 

кога од причини од крајна итност 
предизвикани од настани кои договорниот 
орган не можел да ги предвиди и да му се 
припишат како пропуст 

302 1,300,131,547 ден. 

кога од технички или уметнички причини, 
односно од причини врзани за заштита на 
ексклузивните права (патенти и сл.), договорот 
може да го изврши само одреден економски 
оператор  

283 274,979,387 ден. 

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  

16 104,270,041 ден. 
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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  

2 4,932,400 ден. 

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  

3 1,112,080 ден. 

таквите дополнителни работи или услуги не 
можат да бидат технички или економски 
одделени од основниот договор без поголеми 
проблеми за договорниот орган  

175 1,213,167,626 ден. 

таквите работи или услуги, иако можат да се 
одделат од извршувањето на основниот 
договор, се неопходни за неговото завршување  

42 218,422,466 ден. 

Вкупно Б.Вкупно Б.Вкупно Б.Вкупно Б.    1162116211621162    4,410,568,311 ден.4,410,568,311 ден.4,410,568,311 ден.4,410,568,311 ден.    

    

Графикон Графикон Графикон Графикон 15151515    

 
 

Податок што може да послужи за прикажување на ефикасноста на постапките 
за доделување на договор за јавна набавка е и просечното времетраење на постапките 
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од јавното отворање на понудите до склучувањето на договорот. Од прибраните 
податоци, може да се утврди дека просечното времетраење на фазата на евалуација 
кај постапката со барање за прибирање на понуди со проценета вредност до 5.000 
евра во денарска противвредност е 26 дена, барање за прибирање на понуди до 20.000 
евра за стоки и услуги и до 50.000 евра во денарска противвредност за работи е 31 ден, 
кај отворената постапка 42 дена, ограничената 63 дена, и кај постапката со 
преговарање со претходно објавен оглас 52 дена. 

 
Графикон Графикон Графикон Графикон 16161616    

 
 
Од претходните податоци се гледа дека во споредба со 2011 година кај сите 

постапки е постигнато значително намалување на деновите потребни за евалуација 
на понудите, донесување на одлука за избор на најповолен понудувач и склучување 
на договорот. Во просек кратењето на периодот изнесува од 6 до 37 дена. За споредба 
со 2011 година, времетраењето на постапките било следно: барање за прибирање на 
понуди над 5000 евра било 32 дена, отворена било 48 дена, ограничена било 92 дена и 
постапка со преговарање со претходна објава било 89 дена. Од тука може да 
констатираме значително намалување на деновите потребни за евалуација на 
постапката споредено со претходната година, односно зголемување на ефикасноста 
на спроведувањето на постапките. Тоа се должи на напорите на Бирото за 
зајакнување на капацитетот на договорните органи преку програмата за едукација, 
но и на воведувањето на обврската на договорните органи да донесат одлука за избор 
или 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. 
Споредба на времетраењето на постапките за 2011-2012 е дадена во Табела бр. 14. 
Сепак, треба да се продолжи со напорите за намалување на времетраењето на 
постапките бидејќи се уште постапките траат подолго од предвидените рокови.  
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ТабелаТабелаТабелаТабела    14141414    

Просечно времетраење на постапките за доделување на договорПросечно времетраење на постапките за доделување на договорПросечно времетраење на постапките за доделување на договорПросечно времетраење на постапките за доделување на договор    

    2011201120112011    2012201220122012    
Барање за прибирање на понуди Барање за прибирање на понуди Барање за прибирање на понуди Барање за прибирање на понуди (до 5000 евра)(до 5000 евра)(до 5000 евра)(до 5000 евра)    - 26 дена 
Барање за прибирање на понуди Барање за прибирање на понуди Барање за прибирање на понуди Барање за прибирање на понуди (над 5000 евра)(над 5000 евра)(над 5000 евра)(над 5000 евра)    32 дена 31 ден 
Отворена постапкаОтворена постапкаОтворена постапкаОтворена постапка    48 дена 42 дена 
Ограничена пОграничена пОграничена пОграничена постапкаостапкаостапкаостапка    92 дена 63 дена 
Постапка со преговарање со претходно Постапка со преговарање со претходно Постапка со преговарање со претходно Постапка со преговарање со претходно 
објавување на огласобјавување на огласобјавување на огласобјавување на оглас    

89 дена 52 дена 

 

Во натамошниот текст се презентирани податоци за вредноста на склучените 
договори поединечно по договорен орган (листа на 10 најголеми јавни потрошувачи за 
2012 година), и по договор (листа на 10 најголеми договори за јавни набавки во 2012 
година). Табели бр. 15 и 16.  

Табела Табела Табела Табела 15151515    

Листа 10 најголемиЛиста 10 најголемиЛиста 10 најголемиЛиста 10 најголеми    јавни потрошувачи јавни потрошувачи јавни потрошувачи јавни потрошувачи во 201во 201во 201во 2012222    годинагодинагодинагодина    

Назив на договорен органНазив на договорен органНазив на договорен органНазив на договорен орган    
Вкупна вредност на Вкупна вредност на Вкупна вредност на Вкупна вредност на 

договоритедоговоритедоговоритедоговорите    
АД Електрани на Македонија - Скопје 9.285.465.062 
Служба за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија 

4.110.784.933 

Министерство за здравство 
3.943.270.616 

Град Скопје 1.712.870.335 
Министерство за внатрешни работи на РМ 1.292.910.426 
Општина Центар 1.103.881.615 
ЈП Македонски шуми п.о - Скопје 1.052.010.924 
АД МЕПСО 863.625.763 
Агенција за државни патишта 

832.888.980 

Агенција за електронски комуникации 800.923.512 
 

Табела Табела Табела Табела 16161616    

Листа наЛиста наЛиста наЛиста на    10 најголеми10 најголеми10 најголеми10 најголеми    договори за јавни набавки договори за јавни набавки договори за јавни набавки договори за јавни набавки во 201во 201во 201во 2012222    годинагодинагодинагодина    
    

Предмет на Предмет на Предмет на Предмет на набавканабавканабавканабавка    
Назив на Назив на Назив на Назив на 

договорен договорен договорен договорен 
органорганорганорган    

Носител на набавкаНосител на набавкаНосител на набавкаНосител на набавка    
Вредност на склВредност на склВредност на склВредност на склучените учените учените учените 

договордоговордоговордоговорииии    
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Ископ на јаглен и 
меѓуслојна јаловина во 
јагленово наоѓалиште 
Брод – Гнеотино, РЕК 
Битола, со 
дисконтинуирана 
технологија и во 
ориентациона 
количина од 11.000.000 
m3, во се според 
Техничката 
Спецификација 

АД Електрани 
на Македонија 

- Скопје 

Друштво за градежништво и 
услуги  

ПЕЛИСТЕР Битола ДОО 
                            3.280.400.000  

Изведување на 
градежни и градежно  - 
занаетчиски работи за 
изградба на 
административен 
објект: Државни 
институции - Jавна  
администрација и 
Факултет за драмска 
уметност 

Служба за 
општи и 

заеднички 
работи на 

Владата на 
Република 

Македонија 

Градежно друштво ГРАНИТ 
АД Скопје 

                            1.214.198.092  

Ископ на јаловина и 
јаглен од свлечиштето 
на Микро локација - 3 
во Рудник Суводол – 
РЕК Битола, со дотур на 
јаглен до ТЕ Битола, со 
дискунтинуирана 
технологија  според 
Дополнителниот 
рударски проект 

АД Електрани 
на Македонија 

- Скопје 
ТРАНС МЕТ  ДОО                             1.180.000.000  

Инсулин, глукагон, 
инсулински игли и 
ленти за мерење шекер 
и инсулински пумпи со 
потрошен материјал за 
периодот Август 2012 – 
Август 2014 год. за 
потребите на 
населението на РМ. 

Министерство 
за здравство 

РЕПЛЕК АД                               901.058.835  

Изведување на 
градежни и градежно 
занаетчиски работи за 
изградба на објект 
Државни институции - 
Јавна администрација 

Служба за 
општи и 

заеднички 
работи на 

Владата на 
Република 

Македонија 

Друштво за градежништво 
БЕТОН АД Скопје 

                              834.555.000  

Изградба на објект 
катна гаража на 

Град Скопје 
Друштво за градежништво 

БЕТОН  
                              781.112.251  
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ул.„Даме Груев“   АД Скопје 

Набавка на светли 
деривати(еуро дизел Д-
Е V и Еуро супер 95 БС) 

АД Електрани 
на Македонија 

- Скопје 

Друштво за трговија на 
нафтени деривати и услуги 

ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

                              767.357.304  

Одржување на хигиена 
на работни простории и  
дворни површини; 
Тековно одржување на 
објектитe; 
Обезбедување и ПП 
заштита на објектитe; 
Дактилографски 
услуги  и Оперирање со 
ТТ централи; во 
органите на Државната 
управа. 

Служба за 
општи и 

заеднички 
работи на 

Владата на 
Република 

Македонија 

СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС  
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

                              625.102.450  

Софистицирана мерна 
електронска опрема 
(интегриран систем за 
мониторинг на 
радиофреквенции) и 
оперативна поддршка, 
асистенција и 
одржување 

Агенција за 
електронски 

комуникации 
TCI INTERNATIONAL                               593.091.047  

Изведување на 
градежни и градежно - 
занаетчиски работи за 
изградба на подземно 
паркиралиште на 
локалитетот Мал ринг 
во Скопје. 

Служба за 
општи и 

заеднички 
работи на 

Владата на 
Република 

Македонија 

Друштво за градежништво 
БЕТОН АД Скопје 

                              572.017.215  

    

8.78.78.78.7 Податоци од известувањата за поништување на постапкитеПодатоци од известувањата за поништување на постапкитеПодатоци од известувањата за поништување на постапкитеПодатоци од известувањата за поништување на постапките    

Во 2012 година преку ЕСЈН се пополнети вкупно 2.840 известувања за 
поништување на постапка или делови на постапка. Тука треба да се напомене дека во 
овој податок се вклучени известувањата за поништување на постапка, како и 
известувањата за поништување на делови на постапката. Кога станува збор за 
поништување на целата постапка за јавна набавка, тогаш податоците се следни – 
вкупно 2.236 поништувања на постапки за доделување на договор за јавна набавка. Во 
графиконот бр. 17 се дадени податоци за поништување на постапки според видот на 
постапката. 
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Графикон Графикон Графикон Графикон 17171717    

 
  

При разгледување на претходно наведените податоци, можеме да констатираме 
дека во 2012 година, поништени се 19% од објавените постапки за доделување на 
договор.  

 

Графикон Графикон Графикон Графикон 18181818    
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Во наредната табела се дадени причините поради кои се поништени 
постапките. Може да се констатира дека во 2012 година постапките најчесто се 
поништувани поради следниве причини: 

• не е поднесена ниту една прифатлива или соодветна понуда, 
• не е поднесена ниту една понуда и 
• понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна 

набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот. 
    

Табела Табела Табела Табела 17171717    

Информации за причината на Информации за причината на Информации за причината на Информации за причината на 
поништувањето на постапката поништувањето на постапката поништувањето на постапката поништувањето на постапката или или или или 
поништување на делови од постапкатапоништување на делови од постапкатапоништување на делови од постапкатапоништување на делови од постапката    

Број на пон. Број на пон. Број на пон. Број на пон.     
на постапкина постапкина постапкина постапки        

Број на Број на Број на Број на 
пон. пон. пон. пон.     

на деловина деловина деловина делови    

бројот на кандидати е понизок од 
минималниот број предвиден за постапките 
за доделување на договор за јавна набавка 
согласно со овој закон 

81 14 

не е поднесена ниту една прифатлива или 
соодветна понуда 

715 169 

не е поднесена ниту една понуда 484 260 

се поднесени прифатливи понуди кои не 
можат да  
се споредат поради различниот пристап во 
техничките или финансиските понуди 

45 7 

настанале непредвидени промени во 
буџетот на  
договорниот орган 

94 12 

понудувачите понудиле цени и услови за 
извршување  
на договорот за јавна набавка кои се 
понеповолни од реалните на пазарот 

268 85 

оцени дека тендерската документација 
содржи битни  
пропусти или недостатоци 

245 10 

поради непредвидени и објективни 
околности се  
промениле потребите на договорниот орган 

75 6 

договорниот орган не може да изврши избор 
на најповолна  
понуда поради битни повреди на Законот за 
јавните набавки согласно со член 210 од 
Законот 

74 32 

избраниот најповолен понудувач се 39 9 
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откажува да го потпише договорот 

постапката ја поништува Државната 
комисија за жалби 

72 100 

останати причини (други огласи, конкурс) 44 / 

ВкупноВкупноВкупноВкупно    2236223622362236    777704040404    

 

 Во Графиконот бр. 19 се дадени податоци за односот на објавени огласи и 
поништени постапки на месечно ниво за 2012 година. Може да се забележи дека 
наjмногу поништувања има во месеците октомври, ноември и декември. 

Графикон Графикон Графикон Графикон 19191919    

 
    

8.88.88.88.8 Податоци од обрасците за изменување и дополнувањеПодатоци од обрасците за изменување и дополнувањеПодатоци од обрасците за изменување и дополнувањеПодатоци од обрасците за изменување и дополнување    на огласотна огласотна огласотна огласот    

Во 2012 година преку ЕСЈН се објавени вкупно 1.852 обрасци за измени и 
дополнување на содржината на огласот. Од овие податоци може да се забележи дека 
кај 16% од огласите по објавувањето имало измени или дополнување на содржината 
на огласот и тендерската документација. 

8.98.98.98.9 СпровСпровСпровСпроведени едени едени едени електронскиелектронскиелектронскиелектронски    постапкипостапкипостапкипостапки    

Спроведувањето на постапки за доделување на договор за јавна набавка 
целосно по електронски пат во 2012 година е на приближно исто ниво како и во 2011 
година, односно околу 20% од договорните органи имаат спроведено барем една 
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постапка за доделување на договор за јавна набавка по електронски пат. Мора да се 
истакне дека користењето на системот како алатка за доделување на договорите 
преку е-набавка од страна на договорните органи сеуште е на ниско ниво, иако 
придобивките од водењето на постапките по електронски пат се евидентни. Сепак 
охрабрува фактот дека оние договорни органи кои еднаш пробале да реализираат 
постапка за јавна набавка целосно преку системот, продолжуваат со користење на 
истиот и претежно се ориентираат кон транзиција од хартиена форма во постапка за 
е-набавка. Дури имаме и примери на договорни органи кои сите свои набавки ги 
реализираат со електронски средства (преку ЕСЈН).  

Најголеми корисници на ЕСЈН, во поглед на објава на постапки по електронски 
пат од страна на договорните органи во 2012 година се: 

• Министерство за образование и наука,  
• АД Електрани на Македонија,  
• Министерство за транспорт и врски, 
• ЈП Водовод и канализација – Скопје, 
• Агенција за катастар на недвижности, 
• Државен универзитет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – Штип, 
• ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје, 
• Министерство за внатрешни работи на РМ, 
• Општина Битола, 
• Општина Кисела Вода, 
• Царинска управа на РМ. 

Вкупниот број на електронски постапки спроведени преку ЕСЈН во 2012 година 
изнесува 1.978, што претставува приближно двојно зголемување во споредба со бројот 
на спроведени постапки во 2011 година (1.020 електронски постапки). Во графикон бр. 
20 дадена е споредба на спроведените постапки на годишно ниво. 

Графикон Графикон Графикон Графикон 20202020    
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Овој податок говори дека договорните органи постепено ја прифаќаат 
електронската постапка за доделување на договор за јавна набавка како поефикасна 
во споредба со традиционалниот (во хартија) начин. Од објавените огласи можеме да 
утврдиме дека околу 17% од постапките за доделување на договор за јавна набавка во 
2012 година се воделе целосно по електронски пат. 

8.108.108.108.10 Електронски аукцииЕлектронски аукцииЕлектронски аукцииЕлектронски аукции    

Како што беше претходно споменато, во 2012 година започна да важи одредбата 
за задолжително спроведување на електронските аукции во 100% од објавените 
огласи. Со цел да се постигне законски пропишаниот праг за користење е-аукции, 
Бирото презеде мерки, како законски, така и оперативни во Електронскиот систем за 
јавни набавки. Се воспостави механизам за контрола на објавените огласи, каде што е 
направено задолжително да биде одбрано дека сите огласи ќе завршат со 
електронска аукција, а доколку договорните органи од оправдани причини сметаат 
дека неможат за конкретниот предмет на набавка да спроведат аукција (во 
согласност со одредбите од законот) даваат образложение до Бирото. 

Поради контролниот механизам (претходно опишан) и останатите мерки што ги 
презема Бирото (обуки, едукација и секојдневни консултации), во 2012 година, иако се 
чинеше како неостварлив, беше постигнат прагот од 100% спроведени аукции кај 
постапките за доделување на договори за јавни набавки. Бирото за јавни набавки во 
целост ја спроведе својата законска надлежност за контрола на спроведувањето е-
аукции од страна на договорните органи и имплементираше одредени 
автоматизирани контролни процеси во Електронскиот систем кој оневозможуваат 
избегнување на примената на е-аукции, освен во случаи кои се дозволени со законот. 
Имајќи ги предвид овие податоци, може да се заклучи дека е постигнат процентот 
задолжителни е-аукции, а Бирото имаше клучна улога во спроведувањето на ваквата 
владина политика.   

Бројот на објавени огласи за постапки кои ќе завршат со електронска аукција 
како последна фаза во електронски постапки или во постапки кои претходно биле 
спроведени во хартиена форма, во 2012 година изнесува 11.621 што претставува 
зголемување над 3 пати во споредба со бројот на спроведени аукции во 2011 година 
(3.505 аукции). Од оваа бројка може да се констатира дека во 2012 година 99.5% од 
објавените огласи се со спроведување на електронска аукција како последна фаза од 
постапката. Останатите огласи спаѓаат во рамки на исклучокот од примена на е-
аукциите од членот 123 од Законот за јавните набавки и тие не се земаат предвид при 
пресметката на процентот на постапки кои задолжително треба да завршат со е-
аукција. Но дури и да се земат предвид, може да се забележи дека нивниот број е 
незначителен и изнесува 68. 

Сепак, треба да се констатира дека во 2012 година договорните органи 
користеле е-аукции во неспоредливо поголем број постапки од претходните години 
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во согласност со политиката на Владата на РМ за задолжителна употреба на 
електронските аукции во јавните набавки. 

Графикон Графикон Графикон Графикон 21212121    

    

8.118.118.118.11 Позитивни ефекти од спроведувањето на електронските аукции и Позитивни ефекти од спроведувањето на електронските аукции и Позитивни ефекти од спроведувањето на електронските аукции и Позитивни ефекти од спроведувањето на електронските аукции и 
електронските јавни набавкиелектронските јавни набавкиелектронските јавни набавкиелектронските јавни набавки    

Во текот на 2012 година од податоците за спроведени аукции, може да се увиди 
дека е остварена просечна заштеда од 13% или апсолутна заштеда од 2.680.501.017 
денари (или преку 43.000.000 евра) сметано како разлика помеѓу почетната цена на е-
аукцијата (најниската цена од сите понуди кои се претходно евалуирани и прифатени 
за учество во електронската аукција) и крајната цена на е-аукцијата односно 
вредноста на склучениот договор – кај аукциите со критериум најниска цена, додека 
кај аукциите со критериум економски најповолна понуда сметано како разликата од 
сопствената почетна цена и цената по аукцијата на понудувачот со најповолна 
понуда. Притоа, тука треба да се истакне дека како вкупна вредност заштедите се 
дури и поголеми, бидејќи во горенаведената вредност се калкулирани и аукции кои се 
воделе по единечна цена, па кога таа вредност ќе се претстави како вкупна вредност 
на договорот заштедите имаат поголема вкупна вредност. Споредено со минатата 
година забележан е пораст на процентот на заштедите (во 2011 година процентот 
беше 11%), а исто така се забележува значително зголемување и во вкупната вредност 
на заштедите (минатата година вредноста на заштедите изнесуваше 1.564.807.608 
денари). Исто така, тука може да се наведат и остварените заштеди кај двата 
различни концепти кај аукциите – најниска цена или економски најповолна понуда. 
Кај аукциите каде што критериум е најниска цена, заштедите изнесуваат 2.019.771.181 
денари во апсолутен износ, додека кај аукциите со критериум економски најповолна 
понуда изнесуваат 660.729.836 денари. Во графиконот подолу даден е приказ на 



Анализа на пазарот на јавни набавки во 2012 година   
 

______________________________________________________________________________________________________ 
www.bjn.gov.mk 66666666 / 73737373  www.e-nabavki.gov.mk 
 

остварените заштеди со користење на електронска аукција, додека во Табелата бр. 18 
е дадена споредба на вкупната вредност на заштедите остварени во 2011 и 2012 
година. 

Графикон Графикон Графикон Графикон 22222222    

 

 

Табела Табела Табела Табела 18181818    

Вкупна вредност на остварени заштеди преку електронска аукцијаВкупна вредност на остварени заштеди преку електронска аукцијаВкупна вредност на остварени заштеди преку електронска аукцијаВкупна вредност на остварени заштеди преку електронска аукција    

2011201120112011    годинагодинагодинагодина    1.564.1.564.1.564.1.564.807.608 ден.807.608 ден.807.608 ден.807.608 ден. 

2012201220122012    годинагодинагодинагодина    2.680.501.017 ден.2.680.501.017 ден.2.680.501.017 ден.2.680.501.017 ден.        

 

Во поглед на заштедите кои се остварени во однос на различните постапки, 
податоците се дадени во следната табела: 

Табела Табела Табела Табела 19191919        

Вид на постапкаВид на постапкаВид на постапкаВид на постапка    Вкупна вредност на заштедиВкупна вредност на заштедиВкупна вредност на заштедиВкупна вредност на заштеди    
Процент на Процент на Процент на Процент на 

заштедазаштедазаштедазаштеда    

Постапка со барање зПостапка со барање зПостапка со барање зПостапка со барање за прибирање а прибирање а прибирање а прибирање 

    
10

НЦ 
37.263.047 ден 21% 

ЕНП 6.346.398 ден. 20% 

Постапка со барање за прибирање Постапка со барање за прибирање Постапка со барање за прибирање Постапка со барање за прибирање 
НЦ 

203.505.697 ден. 15% 

                                                 
10  означува дека критериумот за доделување на договор е „најниска цена“  
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на понуди на понуди на понуди на понуди     ЕНП 51.095.094 ден. 17% 

Отворена постапкаОтворена постапкаОтворена постапкаОтворена постапка    

    
НЦ 

1.770.490.420 ден. 10% 

ЕНП 603.032.367 ден. 12% 

 

Од наведените податоци може да утврдиме дека во апсолутен износ, најголеми 
заштеди се остваруваат кај постапките со поголема вредност, односно со поголем 
вредносен праг. Имено, иако во поглед на спроведени постапки, на отворената 
отпаѓаат само една третина од вкупниот број на постапки, заштедите кои се 
оствариле кај отворената постапка изнесуваат скоро 90% од вкупниот износ на 
заштеди. Кај постапките со барање за прибирање на понуди забележуваме повисок 
процент на заштеди, но сепак во вкупен износ, вредностите се ниски. Заштедите на 
ограничената постапка и постапката со преговарање со претходно објавување на 
оглас се незначителни и не се вклучени во прегледот. 

Интересен податок е и износот на заштедите по вид на набавка, односно тип на 
стоката, услугата или работите кои се набавуваат. Во наредната табела е даден 
преглед на секторите/дејностите каде што се направени, просечно процентуално, 
најголемите заштеди: 

Табела 20Табела 20Табела 20Табела 20    

Дејност/секторДејност/секторДејност/секторДејност/сектор    Процент на заштедаПроцент на заштедаПроцент на заштедаПроцент на заштеда    

Информатички и телекомуникациски Информатички и телекомуникациски Информатички и телекомуникациски Информатички и телекомуникациски 
производи и услугипроизводи и услугипроизводи и услугипроизводи и услуги    

24.8% 

Потрошен и канцеларПотрошен и канцеларПотрошен и канцеларПотрошен и канцелариски материјалиски материјалиски материјалиски материјал    18.3% 

Основни средстваОсновни средстваОсновни средстваОсновни средства    16.7% 

Градежни работи Градежни работи Градежни работи Градежни работи     16.6% 

 

Од табелата може да се забележи дека аукциите најголем ефект имаат на 
пазарите за набавка на стоки и услуги кои што се стандардизирани, односно можат 
добро технички да се специфицираат и каде што постојат развиени пазарни односи 
на конкуренција – висок степен на конкурентски понудувачи. Мора да се издвои 
фактот и дека забележително ниво на заштеди е постигнато и кај набавките на 
градежни работи. 

Од објавените огласи за доделување на договор за јавна набавка за постапки 
кои ќе завршат со е-аукција, кај кои не е означено дека постапката е поништена (9385), 
кај 68% од нив има најмалку 2 прифатливи понуди и спроведени се аукции додека за 
останатите огласи постапката е завршена со склучен договор со единствениот 
прифатлив понудувач (графикон 23). Од закажаните и спроведени аукции на 
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системот, кај 72% од нив има по едно намалување на првичната цена, што претставува 
зголемување во однос на 2011 година каде што бројката изнесуваше 65%. Просечниот 
број на намалувања на цената при спроведувањето на аукциите за 2012 година 
изнесува околку 17 намалувања на цената.  

Графикон Графикон Графикон Графикон 23232323    

 

 

Графикон Графикон Графикон Графикон 24242424    

 

Просечното времетраење на една аукција изнесува приближно четириесет 
минути (вклучително со продолжувањата). Најголем број на закажани аукции во еден 
ден на ЕСЈН во текот на 2012 година е на 15 јуни е 219 закажани и спроведени аукции. 
Од извршените анализи на текот на аукциите, понудувачите најчесто почнуваат со 
намалување во просек по првите петнаесет минути од почетокот на аукцијата. 

Број на презакажани аукции: 

• поради технички проблем: 116 
•  по одлука на ДКЖЈН: 31 
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Графикон Графикон Графикон Графикон 25252525    

 

Сепак, треба да се има предвид фактот што не постои релевантна методологија 
за пресметување на реалните заштеди од спроведувањето електронски аукции, 
бидејќи за тоа се потребни податоци од спроведени исти или слични набавки во 
подолг временски период. Затоа, кон податоците изнесени во овој дел треба да се 
пристапи со одредена внимателност и истите претставуваат само индикација за 
реално остварените заштеди. 

Исто така, треба да се напомене дека е забележана тенденција за зголемување 
на првичните цени, бидејќи понудувачите обично оставаат простор за намалување на 
цената во текот на е-аукцијата. Тоа претставува проблем доколку во текот на самата 
постапка нема доволно конкуренција.  

Постојат и индиции за сѐ почесто незаконско договарање помеѓу економските 
оператори со што се попречува реалната конкуренција на пазарот.  

8.128.128.128.12 Конкурентност кај постапките за доделување на договор за јавни набавкиКонкурентност кај постапките за доделување на договор за јавни набавкиКонкурентност кај постапките за доделување на договор за јавни набавкиКонкурентност кај постапките за доделување на договор за јавни набавки    

Како показател на конкурентноста, еден од основните принципи во 
доделувањето на договори за јавна набавка, може да послужи просечниот број на 
поднесени понуди по договор. И кај овој параметар користењето на електронски 
средства при доделувањето на договори за јавни набавки дава позитивни резултати. 
Имено, просечниот број на поднесени понуди кај постапките кои се водат во хартиена 
форма за 2012 година изнесува 4 понуди по постапка. Кај постапките кои се воделе 
целосно по електронски пат, просечниот број на поднесени понуди изнесува 8 понуди 
по постапка. Тоа укажува и на подготвеноста на економските оператори за следење 
на чекорот и барањата за користењето на информатичко комуникациската 
технологија. 
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Графикон Графикон Графикон Графикон 26262626    

 

Во табелите бр. 21 и 22 е даден преглед на поднесени понуди по договор по вид 
на постапка и по видот на предметот на договорот. 

    

Табела Табела Табела Табела 21212121    

Вид на постапкаВид на постапкаВид на постапкаВид на постапка    
Просечен број Просечен број Просечен број Просечен број 
на понуди по на понуди по на понуди по на понуди по 

договордоговордоговордоговор    

Постапка со барање за прибирање на понуди  2 

Постапка со барање за прибирање на понуди  3 

Отворена постапка 4 

Ограничена постапка 2 

Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас 4 

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас 1 

Доделување на договор за јавна набавка за категорија на  
услуги 17-27, со проценета вредност под 20.000 евра во 

денарска противвредност 
1 

Доделување на договор за јавна набавка за категорија на  
услуги 17-27, со проценета вредност над 20.000 евра во 

денарска противвредност 
1 
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Табела Табела Табела Табела 22222222    

Предмет на договорот заПредмет на договорот заПредмет на договорот заПредмет на договорот за    
    јавна набавкајавна набавкајавна набавкајавна набавка    

Просечен број Просечен број Просечен број Просечен број 
на понуди по на понуди по на понуди по на понуди по 

договордоговордоговордоговор    

Стоки 4 

Услуги 2 

Работи 3 

 
Од податоците може да се забележи дека воведувањето оглас кај постапките со 

барање за прибирање понуди до 5.000 евра не доведе до зголемување на просечниот 
број понуди кај оваа постапка во споредба со претходните години. Се чини дека 
позитивниот ефект од огласите го неутрализираше обврската за спроведување е-
аукции кај овој вид на постапка што не постоеше претходно. Тоа доведува до 
намалување на интересот кај најмалите економски оператори кои немаат доволно 
капацитети да се приклучат во процесот на е-аукции.  

Од таа причина, треба да се направат анализи на придобивките од 
спроведување задолжителни електронски аукции, особено кај оваа постапка, за да се 
предложат евентуални мерки за натамошно унапредување на конкуренцијата и 
бројот на понудувачи кои ќе покажат интерес за учество во овие постапки. Тоа ќе 
биде во прилог на поттикнување на малите и средни претпријатија.  
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9.9.9.9. Предлози за унапредување на системот на јавните набавкиПредлози за унапредување на системот на јавните набавкиПредлози за унапредување на системот на јавните набавкиПредлози за унапредување на системот на јавните набавки    

Врз основа на податоците од контакт центарот, контакт формата и веб страната, 
обуките, анализата на статистичките податоци и од другите добиени информации до 
кои доаѓа Бирото за јавни набавки за функционирањето на сиситемот за јавни 
набавки, за потешкотиите со кои се судираат договорните органи и економските 
оператори при практичното спроведување на постапките за доделување на 
договорите за јавни набавки, но и воочените неправилности во нивното 
спроведување, Бирото ги дава следниве предлози за унапредување на системот на 
јавните набавки во Република Македонија: 

• Натамошно интегрирање на концесиите и ЈПП во системот на јавните 
набавки согласно пристапот во ЕУ; 

• Воведување обврска за прикачување на тендерската документација на 
ЕСЈН при пополнување на огласот за јавна набавка, особено кај 
постапката со барање за прибирање понуди до 5.000 евра поради 
кратките рокови за поднесување на понудите; 

• Изработка на нови специјализирани модели на тендерски документации 
за одредени видови набавки; 

• Подобрување на праксата на издавање негативни референци и 
подобрување на механизмот за заштита од незаконско издавање 
негативни референци; 

• Анализа на влијанието на надоместокот за водење на жалбената 
постапка врз остварување на правото на правна заштита на економските 
оператори и евентуално воведување посебен надоместок за постапките 
со барање за прибирање понуди до 5.000 евра кој ќе биде понизок од 
постојните; 

• Натамошно стручно оспособување на судските совети кои во Управниот 
суд и Вишиот управен суд работат на предмети по јавни набавки; 

• Натамошно намалување на временскиот период за евалуација и избор на 
најповолната понуда кај постапките за доделување договори за јавни 
набавки, а особено кај постапката со барање за прибирање понуди до 
5.000 евра; 

• Рационализација на обврските за објавување на огласите за јавни 
набавки со укинување на задолжителното објавување на истите во 
„Службен весник на Република Македонија“; 
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• Натамошно зголемување на човечките ресурси на БЈН со цел да се 
задржи нивото на навремено и квалитетно извршување на своите 
надлежности; 

• Континуирано следење на новите иницијативи и регулативи на ЕУ во 
областа на јавните набавки и усогласување на националната правна 
рамка; 

• Подобрување на управувањето со договорите за јавни набавки; 

• Анализа на можностите за воведување иновации во јавните набавки; 

• Воведување Академија за едукација за јавни набавки со цел натамошна 
професионализација на функцијата јавни набавки; 

• Олеснување на начинот на пријавување коруптивни практики кај 
Државната комисија за спречување на корупцијата во случај на јавни 
набавки; 

• Зголемување на свесноста на договорните органи за праксата на 
картелско здружување на економските оператори во постапките за 
доделување договори за јавни набавки и преземање мерки и активности 
за намалување на појавата на картели; 

• Почесто користење на критериумот економски најповолна понуда за да 
се обезбеди најдобра вредност за јавните средства; 

• Намалување на бројот на постапки кои завршуваат со поништување; 

• Користење пропорционални критериуми за утврдување способност; 

• Усогласување на договорните услови со прописите што ги уредуваат 
облигационите односи; 

• Анализа на влијанието на обврската за користење електронски аукции 
врз конкуренцијата, висината на цените и ефектите врз одредени 
сектори на пазарот, со препораки за натамошни мерки; 

• Зголемување на уделот на постапките што се спроведуваат со 
електронски средства преку ЕСЈН во вкупниот број постапки за 
доделување договори за јавни набавки; 

• Воведување нова функционалност на ЕСЈН – профил на економски 
оператор, со цел да се олесни докажување то на личната состојба на 
економските оператори; 

• Почесто користење на групната набавка од страна на договорните органи 
со помал капацитет, со цел да се добијат подобри услови во постапките и 
да се надмине проблемот со слаб капацитет кај малите договорни органи. 


