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Вовед

Вовед
Ви го претставувам Годишниот извештај за активностите на Бирото за јавни
набавки во функционирањето на системот на јавните набавки во 2011 година, во
година кога бевме посветени на две клучни активности на Бирото за јавни набавки:
хардверска и софтверска надградба и на Електронскиот систем за јавни набавки со
цел да се зголеми употребата на е-аукции и зајакнување на капацитетите на
договорните органи и економските оператори преку спроведувањето на програмата
за едукација за јавни набавки.
Задоволство ми е што со секоја година го подобруваме квалитетот и
сеопфатноста на податоците што ги претставуваме во нашите годишни извештаи.
Можам слободно да заклучам дека овој шестти извештај дава целосна и објективна
слика на обемот на јавните набавки во Република Македонија во 2011 година, имајќи
предвид ја предвид нашата определба да развиеме електронски систем според
принципот „се за јавните набавки на едно место“. Ваквиот пристап за интегрирање на
сите функционалности поврзани за јавните набавки на едно место овозможува
олеснето прибирање на потребните податоци и полесна контрола на исполнувањето
на законските обврски на договорните органи за доставување на истите до Бирото.
Постоењето на 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.
На полето на меѓународната соработка, покрај воспоставената редовна
комуникација со ДГ Внатрешен пазар и конкуренција на Европската комисија,
Светска банка и агенциите од регионот, 2011 година ја одбележа започнувањето на
Твининг – Проектот за поддршка на системот за јавни набавки во Република
Македонија финансиран од Европската унија.
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. Нормативна дејност
дејност
1.1 Закон за јавните набавки
Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/2007) кој стапи во
сила на 1 јануари 2008 година, а беше донесен од страна на Собранието на Република
Македонија на 6 ноември 2007 година, заедно со подзаконските акти воспоставија
сеопфатна законска рамка која влијаеше за создавање на цврст, ефикасен и
транспарентен систем за јавни набавки во Република Македонија.
Следењето на примената на законот укажуваше дека е создадена солидна
правна рамка врз основа на која се спроведуваат постапките за доделување на
договори за јавни набавки и се избира најповолната понуда, но истовремено
укажуваше на потреба од извршување на одредени корекции на некои одредби кои
беа во функција на обезбедување на оптимално ниво на почитување на начелата на
конкуренција меѓу економските оператори, транспарентност и интегритет во
процесот на доделување на договори за јавни набавки и рационално и ефикасно
искористување на јавните средства.
Поради наведеново, Законот за јавните набавки е изменуван и дополнуван во
два наврати претходните години и тоа во октомври 2008 година („Службен весник на
РМ“ 130/2008) и во јули 2010 година (“Службен весник на РМ“ бр. 97/2010). Овие измени
и дополнувања се од помал обем и се во функција на допрецизирање и доуредување
на одредени одредби од Законот кој допринесуваат за натамошно зголемување на
транспарентноста на систем за јавни набавки во Република Македонија.
По четиригодишна примена на законот, може да се констатира дека истиот веќе
добро им е познат на субјектите (договорните органи и економските оператори) кои го
применуваат, дека е функционален во пракса и овозможува спроведување на
постапките за доделување на договори за јавни набавка на транспарентен и
конкурентен начин како и на начин кој овозможува рационално и ефикасно
искористување на јавните средства.
Сепак, како резултат на континуираното следење на функционирањето на
системот на јавните набавки и примената на регулативата за јавни набавки, како и
вршењето на анализи за потребите од нејзино изменување и подобрување, во април и
декември 2011 година, се извршија одредени изменувања и дополнувања на Законот
за јавните набавки.

1.2 Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки
Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки од април 2011 година,
беа извршени со цел усогласување со Законот за општата управна постапка и
воведување на начелото „молчењето значи одобрување“ во делот на правната
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заштита. Имено, целта што требаше да се постигне со изменувањето и дополнувањето
на Законот е навремено решавање на жалбите од страна на Државната комисија за
жалби по јавни набавки, односно обезбедување на ефикасен механизам на заштита
на правата на жалителите во жалбените постапки.
Измените и дополнувањата од декември 2011 година се од поголем обем и со
нив, освен што се вршат натамошни технички корекции на одредени одредби, се
воведуваат и нови механизми кои треба да влијаат врз модернизација и подобрување
на системот за јавни набавки со цел зголемување на неговата ефикасност и
функционалност.
Со овие измени и дополнувања се воведоа низа новини, па така се предвиде
задолжителна објава и е-аукции за набавките до 5.000 евра, односно за барањето за
прибирање на понуди без објавување на оглас. На овој начин ќе се избегне
дискреционото постапување на договорните органи при спроведување на оваа
постапка и изборот на најмалку три понудувачи до кои се доставува покана за
доставување понуди, а воедно ќе се зголеми транспарентноста и конкурентноста
помеѓу економските оператори.
Исто така, се воведоа негативни референци на понудувачи, односно економски
оператори кои неквалитетно и ненавремено ги извршуваат договорите за јавни
набавки или се откажуваат од склучување на договорот за јавна набавка. Нивното
воведување претставува заштитен механизам кој договорните органи ќе ги заштити
од оние понудувачи кои ќе потфрлат при реализација на нивните договорни обврски,
како и од оние економски оператори кои ќе се повлечат од постапката. Оваа мерка ќе
придонесе за зголемување на дисциплината кај понудувачите, како и намалување на
можностите за грешки и злоупотреби.
Се предвиде полиберален начин на доделување на договорите за јавни набавки
за потребите на дипломатско-конзуларните претставништва на РМ во странство
заради нивната специфичност. При тоа, поедноставувањето се однесува на
доделување на договори за јавни набавки до одреден износ. Но, и во овој случај
потребно е да се почитуваат основните принципи на јавните набавки, обврската за
изготвување на технички спецификации како и доставување на известување за
склучени договори во полугодишните евиденции на ЕСЈН.
Новина претставува пропишувањето на обврската за водење на технички
дијалог кога се доделуваат договори каде предметот на набавка е специфичен. На
овој начин договорните органи ќе имаат можност во консултации со економските
оператоти на транспарентен и недискриминирачки начин да ги подготват техничките
спецификации.
Истовремено, се намалуваат и роковите за доставување на понуди и пријави за
учество во постапките поради воспоставената пракса за електронско објавување на
огласите за јавни набавки.
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Со цел да се влијае врз подобрување на планирањето и користењето на
средствата од страна на договорните органи, се прецизираат условите за
поништување на постапката.
Заради зголемување на капацитетите за имплементација на прописите за јавни
набавки, односно стручноста и компетентноста на лицата задолжени за
спроведување на јавните набавки, се воведе систем на нивна задолжителна
сертификација. На овој начин, покрај зголемување на стручноста и компетентноста
ќе се зголеми и одговорноста на лицата кои ќе бидат задолжени за спроведување на
јавните набавки.
Се воведе квалификацискиот систем како посебен начин за доделување на
договори за јавни набавки кај секторските договорни органи, со што ќе се зголеми
ефикасноста на истите.
Истовремено, со измените и дополнувањата се пропишаа нови надлежности на
Државната комисија за жалби по јавни набавки во поглед на одлучувањето по жалби
во постапките за доделување на договорите за концесии и јавно-приватни
партнерства, со што се регулира правната заштита и во оваа област. Исто така, со
оглед на фактот дека правната заштита што се остварува преку Државната комисија
претставува главниот механизам за контрола во постапките за јавни набавки
додадени се одредени надлежности кои се во функција на зајакнување на целиот
систем на правна заштита како и зголемена контрола во постапките.

1.3 Подзаконски акти
Подзаконските акти како дел од правната рамка со која се регулираат
постапките за доделување на 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 текот на 2011 година, се донесе нов Правилник за програмата, начинот на
спроведување на испитот, висината на надоместокот како и формата и содржината
на потврдата. Со овој Правилник се воведе обврска за обучувачите и обучуваните
лица да ги следат измените на легислативата за јавни набавки преку модулот за
надградба на постојните знаења. Во исто време се воведе нов модул за судир на
интереси и спречување на корупцијата во јавните набавки.
Со Правилникот за формата и содржината на известувањето за неодлучување
по поднесена жалба, кој е донесен во мај 2011 година, се операционализира можноста
која му стои на подносителот на жалбата да го извести Државниот управен
инспекторат доколку Државната комисија не донесе одлука во пропишаниот рок од
денот на комплетирање на предметот.
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2. Биро за јавни набавки
2.1 Надлежности
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.
Имено, 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 договори за
јавна набавка 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 користење на нови напредни средства за
комуникација за да се олесни пристапот на субјектите до информациите со кои
располага Бирото.

2.2 Изготвени мислења
Вршејќи една од најзначајните надлежности – давање на мислења во врска со
одредбите и примената на законот и подзаконската регулатива, до Бирото за јавни
набавки во текот на 2011 година беа доставени вкупно 579 барања на мислења. Дел од
овие барања се официјални доставени преку архивата на Бирото, а останатиот дел е
доставен преку контакт формата на веб страната на Бирото.
Конкретно, преку контакт формата добиени се околу 390 барања на мислења,
како од страна на договорни органи така и од страна на економски оператори. Во
зависност од сложеноста на барањето, просечното време на давање на одговор
изнесува од еден до три работни дена.
Подолу е даден споредбен преглед на доставени барања на мислења во
периодот 2009 до 2011 година.
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Од горниот приказ може да се види дека бројот на официјални барања на
мислења споредбено со изминатите години е намален. Причината за намалениот број
на доставени барања за мислења е резултат на повеќе фактори. Секако, најзначајно е
спроведувањето на програмата за едукација. Имено, како резултат од досегашното
спроведување на едукацијата обучени се над 650 лица. Со воведувањето на можноста
за доставување на барањата на мислења преку контакт формата, олеснета и забрзана
е комуникацијата помеѓу Бирото и корисниците на неговите услуги (договорните
органи и економските оператори). Цениме дека за намалување на бројот на
официјални барања придонесе и функционирањето на центарот за корисничка
поддршка, кој во текот на 2011 година функционираше секој работен ден од 9 до 16
часот, но и зголеменото искуство на договорните органи и економските оператори
при спроведување на прописите за јавни набавки.
Од извршената анализа на барањата за мислења доставени до Секторот за
нормативна дејност, обуки и меѓународи односи, може да се заклучи дека барањата
се однесуваат на сите делови од законот, како и на деловите од законот кои во текот
на 2011 година без изменети и дополнети. Така, барањата најчесто се однесуваа на
конкретни ситуации кои настанале во текот на спроведувањето на постапката, дел од
барањата се однесуваа на планирањето, односно изготвувањето на годишниот план и
измените на истиот, наплата на гаранциите на понудата и гаранциите за квалитетно
извршување на договорот, критериумите за утврдување на способноста и техничката
подршка од друг субјект, односно што точно може да биде поддржано од друг субјект,
евалуацијата на понудите, начинот на склучување на рамковните спогодби и
доделувањето на поединечните договори, можностите за анексирање на договорите,
за начинот на постапување во случaј на надминување на проценетата вредност како и
за други технички прашања поврзани со спроведувањето на постапката за
доделување на договор за јавна набавка.
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Остварувајќи ја својата надлежност на обезбедување на совети и давање на
помош на договорните органи и економските оператори, преку Центарот за
корисничка поддршка во периодот од 01.01.2011 до 31.12.2011 година, беа примени
вкупно 7996 повици. При тоа, 5454 повика беа упатени до Секторот за следење на
системот на јавните набавки и управување со ЕСЈН, а 2543 повика до Секторот за
нормативна дејност, обуки и меѓународи односи. Преку овој центар на брз и
едноставен начин на договорните органи и економските оператори им беше
обезбедена стручна помош. Цениме дека основната причина за вака големата
разлика помеѓу бројот на добиени повици во двата сектори е во зголемената употреба
на електронски аукции во 2011 година и, генерално, зголемената употреба на
Електронскиот систем за јавни набавки.
Имајќи го предвид значењето на моделите на тендерска документација кои
овозможуваат правилна и унифицирана примена на регулативата за јавни набавки, а
остварувајќи ја својата надлежност на подготвување на истите, од страна на Бирото
во текот на 2011 година се подготви и објави модел на тендерска документација за
набавка на услуги за мобилна телефонија. Оваа документација беше подготвена во
соработка со Агенцијата за електронски комуникации и мобилните оператори кои на
територијата на Република Македонија ги пружаат овие услуги. Исто така, во текот на
изминатата година подготвен и објавен е и Моделот на договор за набавка на услуга
за изработка на софтверска апликација.
Своите надлежности во 2011 година, Бирото ги извршуваше со вкупно 22
вработени, од кои:
•

7 дипломирани правници,

•

8 дипломирани економисти,

•

1 дипломиран политиколог,

•

1 дипломиран филолог,

•

1 дипломиран градежен инженер,

•

2 ИТ инженери и

•

2 административен работници.

Иако Бирото, благодарение на професионалноста и ентузијазмот на
вработените, успешно ги извршуваше своите надлежности, сметаме дека е неопходно
да се изврши негово кадровско доекипирање и унапредување на постојните кадри 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.
Зајакнувањето на административниот капацитет на Бирото и во иднина треба
да остане врвен приоритет.
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3. Спроведување
Спроведување на Програмата за едукација во 2011 година
Бирото за јавни набавки и во текот на 2011 година продолжи со спроведувањето
на едукацијата за јавните набавки за договорните органи и економските оператори.

По реализацијата на програмата за едукација во 2010 година се спроведе
истражување на ефектите од истата и се анализираа препораките на учесниците за
подобрување на модулите за обука и концептот на обука содржан во програмата, по
што се заклучи дека има простор за подобрување на програмата за едукација. Како
резултат на тоа беше донесен нов Правилник за програмата, начинот на
спроведување на испитот, висината на надоместокот, како и формата и содржината
на потврдата (Службен весник на Република Македонија бр.18/11), согласно со кој беа
спроведени поголемиот дел од обуките за јавни набавки во 2011 година. Дел од
измените беше и воведувањето на три модули за обука, и тоа:
•

модул за обука на обучувачи за јавни набавки,

•

модул за обука на договорни органи и економски оператори и

•

модул за надградба на постојните знаења.

Соодветно на изменетиот правилник, Бирото донесе и Упатството за
подготвување и спроведување на едукацијата за јавни набавки и Упатството за
предавање на содржините пропишани со Програмата за едукација за јавни набавки
од страна на обучувачите. Модули на кои што предаваа обучувачите беа следните:
•

Вовед во јавните набавки - основни принципи, правна и институционална
рамка, Судир на интереси и корупција во јавните набавки – 1 ден

•

Активности пред спроведување на постапката за доделување на договор за
јавна набавка – 2 дена

•

Електронски јавни набавки и електронски аукции – 2 дена
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Од приказот на модулите може да се забележи дека основна цел на новата
програма беше да се стави поголем акцент на користењето на Електронскиот систем
за јавни набавки и спроведувањето е-аукции, особено ако се има предвид фактот што
во 2012 година обврската за користење е-аукции се зголемува на 100%.
Анализата на спроведувањето на програмата за едукација во 2010 година
покажа дека има потреба од воведување на групи обучувачи за секоја тематска
целина, со што се зголеми специјализацијата на обучувачите за темите кои ги
предаваат.
Се намали и бројот на обучувачи од неколку причини, а пред се поради послаби
оцени добиени од учесниците на обуките во однос на минималните утврдени со
интерните акти на Бирото.

Едукацијата за јавните набавки, како и изминатата година се одржуваше во
просториите на Бирото за јавни набавки, во специјално опремена училница за
предавање, која се користи исклучиво за потребите на едукацијата. Во училницата
има 24 бироа, 24 компјутери, биро за обучувачите и проектор. Училницата ги
исполнува условите за непречено спроведување на едукацијата.
Термините за едукација за јавните набавки беа објавени на веб страната на
Бирото за јавни набавки согласно донесениот годишен план за едукација за 2011
година. Лицата кои сакаа да учествуваат на Едукацијата потполнуваа елетронска
пријава одбирајќи го терминот кој сакаат да го посетуваат. Можност за пријавување
имаа сите, односно вработените во договорни органи, во економски оператори, но и
сите останати лица кои сакаа да учествуваат на едукацијата. Бирото дополнително
организираше и една обука на барање на АД ЕЛЕМ, за нивните вработени лица кои
работата на јавните набавки.
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Во 2011 година се одржаа обуки согласно програмата за едукација за јавни
набавки во 16 термини. Вкупниот број на лица кои учествуваа е 281 лица. Во просек на
секоја од едукациите присуствувале по 20 лица. Во споредба со 2010 година може да
се забележи дека е намален бројот на учесници, главно поради предвремените
парламентарни избори што се одржаа во средината на 2011 година и што резултираше
со одложување на неколку планирани термини поради обврски на јавните
службеници со предизборните активности како членови на избирачките одбори.
Од горенаведената бројка, 243 се учесници кои доаѓаат од договорни органи, 38
од економски оператори. Причината за разликата помеѓу учеството на договорни
органи и економски оператори главно се должи на фактот што најголем дел од
програмата за едукација е насочен кон договорните органи. Во 2012 година треба да се
разгледа можноста од разработка на посебен модул за економски оператори кој ќе
биде пократок и насочен само кон нивните потреби. Во следната табела наведен е
бројот на учесници по термини, и бројот на договорни органи, односно економски
оператори.
Табела I

Реден Датум
бр.
1
2121- 26 февруари

Број на
присутни
17

ДО

ЕО

Положени

16

1

16

2

0707- 12 март

23

17

6

22

3

2121- 26 март

19

19

0

19
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4
5

0404 - 08 април
1818- 22 април

13
18

10
18

3
0

13
18

6
7

0202- 06 мај
2020- 24 јуни

17
15

13
13

4
2

16
15

8

27 јунијуни- 01 јули

13

13

0

10

9

1212- 16
септември

15

11

4

14

10

1919- 23
септември
26- 30
септември

20

15

5

19

15

15

0

15

12

0303 - 07 октомври

19

16

3

15

13

2424 - 28 октомври

17

13

4

16

14

1414 - 18 ноември

16

13

3

16

15
16

0505 - 09 декември 23
1212- 16 декември 21

20
21

3
0

22
18

11

Ваквото интензивно спроведување на Програмата за едукација неминовно би
требало да го зајакне внатрешниот административен потенцијал на договорните
органи и економските оператори потребен за правилна примена на одредбите од
законот и подзаконските акти за јавни набавки.
Професионализацијата и јакнењето на стручниот кадар во договорните органи
и економските оператори со знаења од областа на јавните набавки има важна улога
во однос на подобрување на транспарентноста и ефикасноста на системот на јавните
набавки, како и рационалното искористување на средствата.
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4. Правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни
набавки
4.1 Државна комисија за жалби по јавни
јавни набавки
За заштита на правата на економските оператори и јавниот интерес, односно за
решавање по жалби во постапките за доделување на договори за јавна набавка,
надлежна е Државната комисија за жалби по јавни набавки. Својата надлежност
Државната комисија ја остварува преку 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 табелите што се дадени во прилог се прикажани податоците, преземени од
Годишниот извештај за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки
во 2011 година.
Табела II

Вкупно примени
предмети

Решени предмети

Нерешени предмети

2009 година

1044

996

48

%

100%

95,40%

2010 година

868

820

%

100%

94,47%

2011 година

690

666

%

100%

96,52%

4,60%
48
5,53%
24
3,48%

Со споредба на податоците за бројот на примени предмети во 2009 и 2010
година и бројот на предмети примени во 2011 година, се утврдува намалување на
бројот на жалбените предмети пред Државната комисија за жалби по јавни набавки.
Како главна причина за намалување на вкупниот број на предмети во 2011 година e
подигнувањето на капацитетот и правната свест на договорните органи и
економските оператори, како резултат на околноста дека втора година по ред се
спроведува едукација за јавни набавки, на која активно учество земаат учесниците во
процесот на доделување на договор за јавна набавка. Одржувањето на предвремените
парламентарни избори во 2011 година се чини дека немаше влијани врз бројот на
спроведени постапки, бидејќи во 2011 година се објавени повеќе огласи за јавни
набавки, во споредба со 2010 и 2009 година.
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Табела III

Вид на постапка

Процент на
обжалени
постапки

Отворена постапка

10,1

Ограничена постапка

100

Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас

4,28

Преговарање со претходно објавување на оглас

13,04

Постапка со конкурентен дијалог

/

ВКУПНО

8,6

По направената анализа на податоците добиени од Бирото за јавни набавки за
бројот на објавени огласи и од Државната комисија за жалби по јавни набавки за
бројот на обжалени постапки за 2011 година, може да се забележи дека најголем
процент на обжалени постапки во однос на објавени огласи се бележи кај
ограничената постапка, а потоа кај постапката со преговарање со претходно
објавување на оглас, додека пак кај постапката со конкурентен дијалог се спроведени
2 постапки, но за овие постапки не е поднесена ниту една жалба.
Табела IV

2009 година

2010 година

2011 година

Уважени жалби

249

25,94%

272

31,81%

212

27,60%

Одбиени жалби

429

44,67%

363

42,46%

327

42,58%

Отфрлени жалби

151

15,74%

121

14,15%

131

17,06%

Уважени жалби од
договорен орган

26

2,71%

29

3,39%

48

6,25%

Повлечени жалби

105

10,94%

70

8,19%

50

6,51%

Вкупно жалбени
предмети

960

100%

855

100%

768

100%

Со споредба на податоците кои се однесуваат на процентот на уважени жалби
од страна на Државната комисија за жалби по јавни набавки во посочениот
тригодишен период, иако во 2010 година има зголемување на процентот на уважени
______________________________________________________________________________________________________
http://bjn.gov.mk
17 / 68
https://e-nabavki.gov.mk

Правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки

жалби (за 5,87%), сепак во 2011 година се забележува намалување на процентот на
уважени жалби (намалување за 4,21%) во однос на 2010 година. Истовремено, значаен е
податокот кој говори за значителен пораст на процентот на уважени жалби од страна
на договорните органи во овој период, и тоа од 2,71% во 2009 година, преку 3,39% во
2010 година до 6,25% во 2011 година.
Табела V

Вкупно предмети по
кои Државната комисија
постапувала

Вкупен
Вкупен број на
поднесени тужби

%

2009 година

960

105

10,94%

2010 година

820

94

11,46%

2011 година

666

94

14,11%

Имајќи ги предвид податоците од 2009 и 2010 година кои се однесуваат на
процентот на поднесени тужби пред Управниот суд на Република Македонија против
одлуки донесени од страна на Државната комисија, во 2011 година може да се
забележи минимално зголемување на бројот на изјавени тужби.

4.2 Управен суд на Република Македонија
Управниот суд на Република Македонија како дел од правната заштита во
постапките за доделување на договори за јавна набавка одлучува по тужбите
поднесени од незадоволните странки од одлуките на Државната комисија за жалби
по јавни набавки.
Во текот на 2011 година во Управниот суд заведени се 82 предмети против
одлуките на Државната комисија за жалби по јавни набавки. Од овие предмети,
решени се 31 од кои уважени се 4 тужби, одбиени се 17 тужби, отфрлени се 5 тужби, 4
постапки се запрени и една е решена на друг начин. Табеларно прикажано состојбата
е следна1:
Табела VI

Примени
предмети

Завршени предмети од примените предмети во 2011
година
Завршени
на друг
Уважени
Одбиени Отфрлени Запрени
начин
тужби
тужби
тужби
постапки
(поради
спојување
на

1

Податоците се добиени од Управниот суд на Република Македонија со допис Су. бр. 03-333/12 од
02.05.2012 година.
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предмети)
Состојба
во 2011
година
Вкупно

82
82

4

17

5

4

1

31

Исто така, од вкупно поднесените тужби, 5 тужби се поднесени од договорни
органи,
додека
77
тужби
се
поднесени
од
економски
оператори.
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5. Соработка со другите институции кои се вклучени во системот на
јавните набавки
5.1

Констатирани
онстатирани неправилности и нере
нерегуларности во постапките за
доделување на договори за јавни набавки од страна на Државен завод за
ревизија

Во текот на 2011 година, Државниот завод за ревизија согласно Годишната
програма за работа ги ревидираше јавните набавки, кај субјектите предмет на
ревизија, кои постапките за јавни набавки ги спроведуваа /реализираа во текот на
2010 година.
Овие податоци произлегуваат од обработените конечни извештаи на субјектите
предмет на ревизија од ГП на ДЗР за 2011 година. При увидот во начинот на
планирање, спроведување и реализација на јавните набавки, констатирани се
следниве состојби:
•

Од вкупно констатираните нерегуларности, 14,84% се однесуваат на извршени
набавки без да се спроведе постапка за јавна набавка, се спроведува набавка
пред склучување на договорите или се набавува по стари договори од минати
години.

•

Дел од неправилностите, (10%)
10%) се однесуваат на фазата на отворање на
понудите,
понудите евалуација на документацијата и подготвување на извештаите.
Констатирани се (4,84%)
4,84%) неправилности при евалуација на понудите,
понудите примена
на методологијата за бодирање, подготвување на извештаите од евалуацијата,
ранг листите, предлог за избор на најповолни понудувачи.

•

Во фазата на склучување договори со избраните понудувачи, се јавуваат
неправилности од 8,71% од вкупно констатираните неправилности, односно не
се склучени договори со избраните понудувачи или се склучуваат договори со
цени, услови и останати елементи различни од понудените.

•

Дел од неправилностите, од 7,10% се однесуваат на слабостите во фазата на
подготвување на тендерската
тендерската документација (не е воопшто изготвена или не
ги содржи потребните елементи пропишани со закон), а 7,42% се однесуваат на
реализацијата на склучените договори ( гаранции, цени, количини, услови за
плаќање и други услови, различни од дефинираните во договорите).

•

Слабости во примената на Законот за јавните набавки, по 5,81% се
констатирани во фазата на планирање на јавните набавки (вид на набавки,
избор на соодветна постапка, планирани количини, динамика, планирани
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финансиски средства, доставување на планот до БЈН и сл.), и при
донесувањето на одлуките за јавни набавки кои најчесто не ги содржат сите
предвидени елементи (вид на набавка, количина, износ и извор на
финансиските средства, начинот и постапката за доделување на договор за
јавни набавки).
•

По 5,48% од констатираните неправилности се однесуваат на утврдувањето на
критериумите за доделување на договор за јавни набавки како и делење на
набавките,
набавките

односно

заобиколување

на

постапките

за

јавни

набавки

пропишани со закон.
•

На неправилностите кои се однесуваат на известувањето по извршениот
избор како и на слабостите од технички карактер при подготвувањето на
документацијата/ досиејата за спроведената постапка се однесуваат 4,19% од
вкупниот број на наоди за јавни набавки.

•

Во останати неправилности, се утврдени пропусти во набавките кои се со
помала материјалност и значајност.

Споредбено со претходните години, неправилностите утврдени од страна на
ДЗР се дадени во табелата подолу.
Табела VII
Ред.
бр.
1

2
3

4
5
6

7

8

Вид на нерегуларност
Неспроведени постапки за јавни набавки/извршена набавка пред
склучување на договорот за ЈН/извршени набавки по стари
договори од минати години
Слабости во фазата на евалуација, предлог за избор на најповолен
понудувач и донесување на одлуката за избор
Слабости во фазата на склучување на договори со економските
оператори по спроведената постапка за јавна набавка (несклучени
договори; склучени договори со елементи и услови различни од
понудените )
Слабости во фазата на донесување на одлука за јавна набавка
Слабости во фазата на објава за јавна набавка, известување на БЈН
како и евиденцијата на спроведените постапки.
Отсуство/ слабости во системот/процедурите за следење на
реализацијата на договорите во целост како од квантитативен така
и од квалитативен аспект.
Слабости во фазата на планирањето на јавна набавка ( вид на
набавки, обем, динамика, планирани финансиски средства, измена
и дополна на планот и сл.)
Реализација на склучените договори по ЈН над договорениот износ
(надминување на договорениот износ/планираните финансиски

Учество
Учество во наодите
2009

2010

2011

18,9

14,84

14,3

17,8

4,84

9,3

9,3

8,71

5,0

8,1

5,81

3,6

7,7

Н/П

5,0

7,3

Н/П

12,1

7,3

5,81

6,4

6,2

Н/П

25,7
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9

10

11
12
13
14
15
16

17
18

средства)
Слабости во фазата на реализација на склучените договори по ЈН
(гаранции, цени, количини, услови за плаќање и други услови
различни од дефинираните со договорот).
Слабости од технички карактер при изготвувањето на
документацијата/досиеата за спроведената ЈН (неуредни и
нецелосни
евиденции/досиеја,
непотпишани/нецелосно
потпишани записници/извештаи/прегледи/изјави, неправилно
архивски заведени, аритметички грешки и сл.
Слабости во фазата на известување по извршениот избор
Делење на набавките/заобиколување на постапките за ЈН
пропишани со закон
Тендерската документација не е изготвена во согласност со
одредбите од ЗЈН
Авансно плаќање во поголем износ од законски предвидениот
Слабости во фазата на постапување/ спроведување на жалбените
постапки
Слабости во фазата на отворање на понудите, евалуација на
документацијата и подготввање извештаи соодветно на одредбите
на ЗЈН
Утврдени критериуми за додлеување на договор за јавна набавка
кои не се во согласност со ЗЈН
Останати неправилности (пропусти во набавките кои се со помала
материјаност и значајност)
Вкупно:

5,0

2,9

7,42

2,9

3,5

4,19

1,4

2,7

4,19

2,9

2,3

5,48

6,4

1,9

7,10

1,4

1,5

Н/П

0,7

0,4

Н/П

Н/П

Н/П

10

Н/П

Н/П

5,48

Н/П

Н/П

16,13

100

100

100

Може да се забележи дека постои намалување во однос на побитните
неправилности утврдени од Државниот завод за ревизија во 2011 година, споредено со
претходните години. Всушност, споредбено со претходните години, процентот на
неправилности скоро секаде се намалува. Треба да се напомене дека за полињата
означени со Н/П нема на располагање податоци поради одредени измени на списокот
на констатирани неправилности утврдени од ДЗР во 2011 година, во споредба со 2009
и 2010 година.

5.2 Констатирани неправилности и нерегуларности во постапките за
доделување на договори за јавни набавки од страна на Државната
Државнат а комисија
за спречување на корупција
Во периодот јануари – декември 2011 година, Државната комисија за
спречување на корупцијата постапила по вкупно 45 пријави за постоење сомнеж за
корупција во системот на јавните набавки.
Постапувајќи во 7 предмети, ДКСК одлучи до Јавното обвинителство на
Република Македонија да поднесе инцијативи за поведување постапка за кривично
гонење на избрани или именувани функционери, службени лица или одговорни лица
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во јавни претпријатија, јавни установи и други правни лица што располагаат со
државен капитал поради постоење основи за сомневање за сторено кривично дело
„Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 од
Кривичниот законик на РМ, затоа што при спроведувањето на постапките за јавни
набавки не обезбедиле правилно, наменски и законско користење и заштита на
финансиските средства на институциите во кои се спроведени постапките за јавни
набавки.
Постапките по сите овие иницијативи се во тек.
Споредбено со 2010 година, бројот на пријави за постоење сомнеж за корупција
во јавните набавки е зголемен. Во 2010 година биле пријавени 31 вакви случаи, а во
2011 година 45 случаи. Цениме дека ова зголемување е резултат на зголемената свест
на економските оператори во однос на инструментите кои им стојат на располагање
за заштита на нивните законски права од незаконски дејствија поврзани со
сомневања за корупција и судир на интереси. Исто така, влијание има и едукацијата
на договорните органи и економските оператори која ја спроведува Бирото за јавни
набавки, особено поради проширувањето на Модулот за едукација на економските
оператори и договорните органи со теми во траење од три часа на секоја едукација,
поврзани со корупцијата и судирот за интереси кај јавните набавки, каде се обрна
особено внимание на идентификувањето на можностите од корупција и начините на
пријавување до ДКСК.
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6. Меѓународна соработка
Во рамки на својата надлежност на соработка со меѓународни институции и
други странски субјекти за работи поврзани со развојот на системот за јавни набавки,
претставници на Бирото на покана на одредени меѓународни институции во текот на
2011 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. Оваа размена на искуства се оствари на следниве
конференции и форуми, и тоа:

2

•

Од 24-26 јануари во Брисел, Белгија, претставник од Бирото за јавни набавки
учествуваше на првиот состанок на Управниот комитет во рамки на ИПА
повеќекориснички проект „Обуки во областа на јавни набавки во Западен
Балкан и Турција“ во организација на Европската комисија а во врска со
активностите за реализација на овој проект;

•

Исто така на 31 март претставниците од Бирото учествуваа на вториот
состанок на Управниот Комитет на ИПА проектот „Обуки во областа на
јавните набавки во Западен балкан и Турција“ кој се одржа во Истанбул,
Република Турција;

•

Претставниците од Бирото за јавни набавки во периодот од 16-19-ти мај 2011
год. во Тбилиси, Република Грузија учествувааа на Седмиот регионален форум
за јавни набавки за земјите од регионот на Европа и Централна Азија во
организација на Светска банка, Исламската развојна банка и Европската банка
за обнова и развој. На форумот главна тема беше користењето на е-набавките,
при што претставниците од Бирото го презентираа искуството со
Електронскиот систем за јавните набавки во Република Македонија;

•

Претставници од Бирото за јавни набавки од 09.11-11.11.2011 год. престојуваа во
Тирана, Република Албанија на покана на Албанската агенција за јавни
набавки. При посетатата на Агенцијата, од страна на претставниците на
Бирото за јавни набавки беше презентиран Електронскиот систем за јавни
набавки, со сите негови функционалности и беа пренесени искуствата со енабавките и е-аукциите и

•

Претставници од Бирото за јавни набавки се вклучени во регионалниот проект
на ИПА за обука за обучувачи за јавни набавки во земјите од ИПА регионот и
Турција, што ја реализираат Меѓународниот тренинг центар и Меѓународната
организација на трудот (ИТЦ/ИЛО).2 Втората фаза со обука во сите земји кои
учествуваат во реализацијата на проектот, во Република Македонија започна
со реализација во декември месец 2011 година.

Бирото учествува со свој претставник во Управниот комитет на Проектот.
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6.1 ТВИНИНГ Проект
Во соработка со германското федерално Министерство за економија и
технологија Бирото за јавни набавки на 25.10.2011 година и официјално ја започна
имплементацијата на Твининг Проектот ИПА 2008 „Поддршка на системот за јавни
набавки“. Севкупната цел на овој проект е да се обезбеди поддршка на Бирото за
јавни набавки во остварување на своите надлежности, цели и мисија.

Во текот на 16 месеци, Европската унија ќе го поддржи понатамошното
зајакнување на Бирото за јавни набавки со проектот, кој се состои од осум
компоненти:
•

Компонента 1 - Помош во законодавната работа во поглед на усогласувањето
на законската рамка за јавни набавки со правото на Европската унија идентификување закони и регулативи во областа на јавните набавки за кои е
сѐ уште неопходно усогласување, поставување приоритети и последователна
помош при подготовката на нови закони целосно усогласени со acquis
communautaire.

•

Компонента 2 - Анализа за проценка на влијанието - проценка на тешкотиите
со кои се соочуваат економските оператори додека учествуваат во постапките
за јавни набавки, развој на акциски план за справување со овие тешкотии како
и последователна помош при спроведувањето на акцискиот план.

•

Компонента 3 - Помош при развојот на национална стратегија за развој на
системот за јавни набавки - обезбедување на неопходната помош при развојот
на национална стратегија за развој на систем за јавни набавки кој ќе му
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овозможи на Бирото за јавни набавки успешно да ги заврши претпристапните
преговори со ЕУ.
•

Компонента 4 - Развој на оперативни алатки – анализа на постоечките модели
на договори, упатства и прирачници, обновување, каде што има потреба, и
идентификување на области каде што се неопходни дополнителни
публикации, како и разработка на дополнителни оперативни алатки,
вклучувајќи посебни упатства за интегритетот во јавните набавки (упатства за
спречување корупција).

•

Компонента 5 - Помош при развојот на платформата за е-набавки (вклучувајќи
поддршка за е-каталози и системи за динамично купување) - анализа на
постоечката содржина на платформата за е-набавки во однос на постапките за
јавни набавки (вклучувајќи е-каталози, е-аукции, системи за динамично
купување, корисничка поддршка) што се однесува до тоа да биде разбирлива и
едноставна за употреба.

•

Компонента 6 - Градење на капацитети на Бирото за јавни набавки - проценка
на потребите од обука, развој на план за обуки и последователно спроведување
на планот за обуки за надградба на знаењата на вработените во Бирото за
јавни набавки како и за обезбедување можности за нивно запознавање со
искуствата на сличните институции од земјите - членки на ЕУ.

•

Компонента 7 - Зајакнување на професионалниот капацитет на службениците
за набавки во договорните органи (обуки за службениците за набавки) анализа на потребите од обуки, подготовка и спроведување на план за обуки
ориентиран кон потребите на службениците за набавки во договорните органи.

Во 2011 година започнаа да се реализира првите две компоненти кои се
однесуваат на усогласување на законската рамка за јавни набавки со правото на
Европската унија и проценка на тешкотиите со кои се соочуваат економските
оператори додека учествуваат во постапките за јавни набавки со развој на Акциски
план.

6.2 СИГМА
СИГМА
Во соработка со претставниците на СИГМА Бирото одржа повеќе работни
состаноци и повеќе настани за претставниците од институциите вклучени во
системот на јавните набавки во Република Македонија. Во февруари и март 2011
година на барање на Европската комисија, СИГМА спроведе Оценка на системот на
јавните набавки, концесии и ЈПП во Македонија во 2011 година (Peer Review 2011). На
27.10.2011 година се одржа „Тркалезната маса“ во Конгресниот центар на Скопски
саем при што беше презентиран извештајот од оваа оценка. На оваа Конференција
активно учество земаа 70-ина претставници од повеќе министерства и договорни
органи, претставници од стопанските комори и невладини организации.
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СИГМА организираше и повеќе меѓународни настани и форуми, на кои
претставниците од Бирото за јавни набавки земаа активно учество. Претставници од
Бирото за јавни набавки учествуваа на Петата Регионалната конференција во
организација на СИГМА 29 и 30-ти март во Истанбул, Република Турција.
Во текот на 2011 год. Бирото за јавни набавки активно учествуваше во
подготовката на нов нацрт текст на Закон за концесии и јавно приватно партнерство,
кој Министерството за економија го изготви во соработка со СИГМА.

6.3 Советодавен комитет за јавни набавки на ЕК
Советодавниот комитет за јавни набавки претставува советодавно тело на
Европската комисија кој има за цел да ги отвори за дискусија за различните
проблеми со кои се соочуваат земјите членки во системот на јавните набавки кој е
воспоставен со Директивите на ЕУ за јавни набавки и на кој се разговара за
модернизацијата и новите решенија кои треба да ги воведе Унијата во своето
законодавство и практикување на јавните набавки од страна на земјите членки на
Европската унија. Република Македонија учествува како набљудувач по добивањето
на кандидатскиот статус. Вообичаено, во работната група за јавни набавки и во
работната група за е-набавки претставници на Република Македонија се вработените
во Бирото за јавни набавки.
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7. Користење на Електронскиот
Електронскиот систем за јавни набавки
ЕСЈН е единствен компјутеризиран систем достапен на интернет (https://www.enabavki.gov.mk), кој се користи за да се овозможи поголема ефикасност и
економичност во областа на јавните набавки. Системот интензивно e користен од
страна на договорните органи и економските оператори а придобивките од неговото
функционирање, во поглед на зголемувањето на транспарентноста, конкуренцијата и
ефикасноста во постапките за доделување на договори за јавни набавки се
евидентни.
Преку ЕСЈН се спроведат следниве постапки за доделување на договори за јавни
набавки: отворена постапка, ограничена постапка и постапка со барање за прибирање
на понуди со објавување на оглас. При спроведување на постапка за доделување на
договор за јавна набавка преку ЕСЈН сите дејствија во постапката (објавување на
оглас и тендерска документација, поднесување на понуди, јавно отворање и
евалуација, донесување одлуки, известувања за донесни одлуки, комуникација со
економски оператори) се спроведуваат во електронска форма. Истовремено, преку
ЕСЈН може да се спроведе електронска аукција како последна фаза во отворена
постапка, ограничена постапка, постапка со барање за прибирање на понуди и во
постапка со преговарање со претходно објавување на оглас, како и во случај при
повторно прибирање понуди од економски оператори кои се страни во рамковна
спогодба.

Бирото преку ЕСЈН полесно го следи исполнувањето на обврската на
договорните органи за постепено задолжително спроведување на е-аукции. Имено,
согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.130/08 и 97/10) договорните органи се
должни да користат електронска аукција, и тоа:
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•

во најмалку 70% од бројот на објавени огласи за отворена постапка, ограничена
постапка, постапка со преговарање со претходно објавување на оглас и за
постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас од 1
јануари 2011 година Во текот на 2011 година се воведе нов концепт на е-аукција
кога критериум за доделување е економски најповолна понуда и

•

во 100% од бројот на објавени огласи за отворена постапка, ограничена
постапка, постапка со преговарање со претходно објавување на оглас и за
постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас од 1
јануари 2012 година.

Со цел следење на политиката која ја спроведува Владата на РМ во насока на
зголемување на користењето на ЕСЈН, направена е надградба на тековното
софтверско и хардверското решение во однос на овозможување на спроведување на
електронска аукција кога како критериум за доделување на договор ќе се користи
економски најповолна понуда. Од 01.01.2011 година преку Електронскиот систем за
јавни набавки може да се спроведува е-аукција кога критериум за доделување на
договорот е економски најповолна понуда за разлика од дотогашниот концепт кој
дозволуваше спроведување на е-аукција единствено кога како критериум за
доделување на договор е најниска цена. Вака надградениот електронски систем ги
задржа дотогашните функционалности и овозможи почесто користење на е-аукции,
со што се постигнаа поголеми заштеди и се зголеми ефикасноста во постапките за
јавни набавки.
Во поглед на користењето на системот, а како резултат на сите досега
спроведени активности постигнато е следното:
•

регистрирани преку 1.300 договорни органи (5.594 корисници во рамките на
ДО3) и преку 4.000 економски оператори (6.650 корисници во рамките на ЕО);

•

над 1.000 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 2011 година;

•

во 2011 година преку центарот за корисничка подршка се примени вкупно 5.454
повици кои се однесуваат на функционирањето на електронскиот систем за
јавни набавки и е-аукции;

•

посетеностa на електронскиот систем во работни денови е преку 2.800 посети
дневно и истата е најголема од 11.00 до 13.00 часот;

•

на системот во текот на 2011 година се испратени преку 150.000 е-пораки кон
различни корисници

3

Во рамки на еден кориснички профил на договорниот орган може да се јават следниве улоги во системот: локален
администратор, единица за јавна набавка, комисија за јавна набавка и одговорно лице.
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•

во текот на 2011 година објавени се 7.945 огласи4 и 13.019 известувања од
различен вид;

•

вкупно објавени тендерски документации – 2.209.

4

Во бројот на објавени огласи се вклучени и огласите кои се објавуваат во делот „други огласи“ за услугите од член 17
став 1 алинеја 2 од Законот за јавните набавки.
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8. Анализа на пазарот за јавни набавки за 2011 година
Во овој дел од извештајот се дадени податоци за пазарот на јавните набавки во
Република Македонија за периодот на 201
2011 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.
Предмет на анализа во овој извештај 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.
Сите прибрани податоци се анализираат со употреба на модулот за следење и
статистички приказ на трендовите во јавните набавки, имплементиран на
Електронскиот систем за јавни набавки. Базата на податоци за состојбите,
трендовите и параметрите за областа на јавните набавки е единствена од ваков вид
во Република Македонија и ги отсликува целокупните и реални случувања во областа
на јавните набавки во земјава. Податоците за јавните набавки во 2011 година даваат
реална слика за движењето на јавните набавки во однос на претходните години.
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.
Прецизноста и релевантноста на податоците за 2011 година е зголемена и
поради воведувањето на алатката за навремено и задолжително доставување на
информации за постапките за доделување на договор за јавни набавки. Истото е
поткрепено со новата надлежност на Бирото за јавни набавки, која беше воведена со
последните измени и дополнувања на Законот за јавните набавки („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 185/11), според која Бирото за јавни набавки го следи
навременото доставување на податоци и оневозможува користење на ЕСЈН на
корисниците кои не ги почитуваат своите обврски. Со воведувањето на оваа алатка,
покриеноста на договорите со известувања и евиденции за 2011 година изнесува 95 %,
што говори дека 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 е на највисоко ниво во
последните 3 години. Од тие причини, може слободно да се заклучи дека
претставените податоци за 2011 година претставуваат најцелосната и најреалната
слика на обемот на јавните набавки во Република Македонија. Од тие причини, при
разгледување на споредбените податоци за 2011, 2010 и 2009 година, треба да се има
предвид дека е можно одредено статистичко отстапување поради зголемениот опфат
на податоците во 2011 година, во споредба со претходните две години.
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8.1 Општи и споредбени податоци за склучените договори за јавни набавки
Од базата на податоци на ЕСЈН можеме да видиме дека во 2011 година се
склучени вкупно 23.862 договори за јавни набавки, во вкупна вредност од
59,182,907,793 денари (со вклучен ДДВ). Вредноста на јавните набавки во државата за
2011 година изнесува 13% од БДП на Република Македонија.
Според податоците со кои располага Бирото, вредноста на склучените договори
во 2011 година, споредено со претходната година е значително зголемена за околу 30%
(најмногу се должи на неколку договори со голема вредност), а не е исклучено
зголемената вредност да се должи на воведувањето на алатката
алатката за задолжително
доставување на информации за постапките за доделување на договор за јавни
набавки што ја намалува веројатноста некој договорен орган да не доставил податоци
во однос на склучените договори за јавни набавки. Состојбата со бројот на склучените
договори е речиси непроменета, односно се забелeжува незначително намалување
(24.248 склучени договори минатата година). Со оглед на тоа, забележуваме и
зголемување 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.

Табела 1

Година

Буџет на РМ
(во милиони
денари)5∗

БДП
(во милиони
денари)*
денари)*

2009
2010
20111
201

149,594
132,146
159,992

406,651
425,628
439,891

Вредност на
склучените
договори (во
милиони денари)
47,713
45,704
59,183

Вредност
на јавните
набавки - %
БДП
12%
11%
13%

∗

Податоците за економските показатели се превземени од веб страната на Министерството за финансии и
Државниот завод за статистика.
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Графикон 1

8.2 Податоци
Податоци од огласите
огласите за доделување на договори за јавни набавки
Во 2011 година се објавени 7800 огласи за доделување на договори за јавни
набавки, од кои 3828 огласи за барање за прибирање на понуди, 3 903 огласи за
отворена постапка, 14 огласи за ограничена постапка, 23 за постапка со преговарање
со претходно објавување на оглас, 2 огласи за конкурентен дијалог, 30 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 2

Вид на постапка

Број на
огласи

Барање за прибирање на понуди
Отворена постапка
Ограничена постапка
Постапка со преговарање со претходно објавување на
оглас
Конкурентен дијалог
Конкурс за избор на идејно решение

3828
3903
14

Вкупно

7800

23
2
30
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Графикон 2

Од горенаведените податоци може да се заклучи дека во 2011 година најмногу
огласи за доделување на договор се објавени со отворена постапка - 3 903 и за
постапка со барање за прибирање на понуди - 3828 огласи. Од ова се гледа дека
договорните органи ја користат отворената постапка како една од
најтранспарентните постапки, а исто така често ја користат и постапката со барање за
прибирање на понуди со објавување на оглас за стоки и услуги до 20.000 евра и работи
до 50.000 евра во денарска противвредност без вклучен ДДВ, која е всушност е
поедноставена отворена постапка. Во 2010 година се објавени вкупно 7091 огласи за
доделување на договор за јавна набавка, и може да се констатира дека во 2011 година
бројот на објавени постапки за доделување на договор за јавна набавка е зголемен за
10%.
10% Споредено со претходната година може да се заклучи дека нема значителни
разлики во видот на спроведени постапки за доделување на договор за јавни набавки.
Сепак, забележителна е тенденцијата на зголемување на бројот на огласи за отворена
постапка и барање за прибирање на понуди. Бројот на објавени огласи за останатите
постапки споредено со 2010 година е приближно ист, со ислучок на ограничената
постапка, кај која се забележува намалување (52 постапки во 2010, 14 во 2011 година).
Ако ги набљудуваме во континуитет овие податоци од 2009 година се забележува
идентичен тренд, зголемено користење на постапките – отворена 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.
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Графикон 3

Во категоријата Други огласи од страна на договорните органи на системот се
објавени вкупно 145 огласи во 2011 година. 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 договорот за јавна набавка.
Според видот на предметот на договорот за јавна набавка, најмногу огласи за
доделување на договор се објавени за набавка на стоки, и тоа 4305 огласи, за услуги се
објавени 2341 и за работи 1154 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 3

Вид на договорот за
јавна набавка

Број на
огласи

Стоки
Услуги
Работи

4305
2341
1154

Вкупно

7800
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Графикон 4

Графикон 5

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 4

Вид на договорот за
јавна набавка - Стоки

Број на
огласи

Купување
Купување со одложено плаќање

2000
2287
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Изнајмување со опција за купување на стоките
Изнајмување без опција за купување на стоките
Комбинација на претходните

3
7
8

Вкупно

4305

Табела 5
Вид на договорот за
јавна набавка - Услуги

Број
на
огласи

Архитектонски и инженерски услуги

401

Дополнителни транспортни услуги

12

Други услуги

106

Здравствени и социјални услуги

34

Издавачки и печатарски услуги

91

Информатички и поврзани услуги

86

Истражни и безбедносни услуги

38

Образовни услуги и услуги за стручно усовршување

17

Правни услуги

9

Рекламни услуги

51

Рекреативни, културни и спортски услуги

13

Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги

20

Советодавни услуги за менаџментот

20

Телекомуникациски услуги

202

Услуги за воздушен транспорт на луѓе и товар

43

Услуги за истражување на пазарот и истражување на јавното мислење

3

Услуги за копнен и воздушен транспорт на поштенски пратки

5

Услуги за копнен транспорт

174

Услуги за одржување и поправка

729

Услуги за отстранување на отпадни води и на смет

31

Услуги за привремено вработување

35

Услуги за развој и истражување

33

Услуги за чистење на објекти и услуги за управување со имот

24

Финансиски услуги

135

Хотелски и угостителски услуги

29

Вкупно

2341

Табела 6

Вид на договорот за
јавна набавка - Работи

Број на
огласи

Изведување
Проектирање и изведување

1058
25
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Реализирање, со какви било средства

71

Вкупно

1154

Вкупниот број на објавени огласи за доделување на договор според категорија
на договорени 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 7

Категорија на договорен орган
Државни органи
Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот
Скопје
Правни лица основани за задоволување на потребите од
јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот
Здруженија основани од еден или повеќе договорни органи
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со
ограничена одговорност од опфатени дејности

Број на
огласи
1099
1748
3472
34

Други договорни органи

1410
37

Вкупно

7800
Графикон 6

При разгледување на податоците за објавени огласи за доделување на договор
според категорија на договорен орган, може да се види дека најмногу огласи - 3472
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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 – 1748 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 8

Критериум за доделување на договор
Најниска цена
Економски најповолна понуда

Број на
огласи
4918
2826

Може да се констатира дека во 64%
64 % од објавените огласи, договорните органи го
користат критериумот за доделување на договор - најниска цена. Во споредба со 2010
година (каде што тој процент изнесува 44%) евидентно е зголемено користењето на
критериумот најниска цена. Во последните четири 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 две третини од постапките за
доделување на договор за јавни набавки имале критериум најниска цена во 2011
година. Се чини дека зголемувањето на бројот на постапки каде се користи
критериумот најниска цена се должи на зголемувањето на процентот на
задолжително и фактичко користење е-аукции, иако во 2011 година се овозможи да се
спроведуваат е-аукции и во случаите кога се користи критериумот економски
најповолна понуда.
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 на годината во февруари, март и април, за понатаму кон
средината на 2011 година да има намалување и на крајот од годината бројот на
објавени огласи повторно да се зголеми. Оваа динамика најмногу се должи на тоа што
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договорните органи постапките за јавни набавки ги започнуваат на почетокот на
годината односно на крајот од годината за потребите од наредната година.
Графикон 7

8.3 Склучени 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 2011 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 договорите за јавни набавки
се објавени на Електронскиот систем за јавни набавки 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
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објавуваат своите огласи, известувања за склучени договори/поништување на
постапките, евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди.
Во табела бр. 9 и графиконот бр. 8 се претставени бројот и вредноста на
склучените договори за јавни набавки за 2011 година според видот на постапката за
доделување на договорот. Вкупната вредност на склучените договори за јавни
набавки во 2011 година изнесува 59,182,907,793.00 денари.
денари Според вредноста на
склучените договори, најкористена е отворената постапка преку која се склучени 6777
договори во вредност од 37,466,107,981.00 денари
денари – 64 % 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 105 договори во вредност од 8,378,647,538.00 денари – 14% од
вкупната вредност.

Графикон 8
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Табела 9

Вид на постапка за доделување на договор

Постапка со барање за прибирање на понуди
без објавување на оглас
Постапка со барање за прибирање на понуди
со објавување на оглас
Отворена постапка
Ограничена постапка
Постапка со преговарање со претходно
објавување на оглас
Постапка со преговарање без претходно
објавување на оглас
Доделување на договор за јавна набавка за
категорија на услуги 17-27 (вкупно)
Вкупно

Број на
склучен
и
договор
и

Вредност на склучените
договори

11124

2,173,781,357.00 ден.

3626

2,355,767,555.00 ден.

6777
22

37,466,107,981.00 ден.
4,897,757,953.00 ден.

105

8,378,647,538.00 ден.

904

2,547,834,151.00 ден.

1304

1,363,011,258.00 ден.

23862

59,182,907,793.00 ден.

Во споредба со претходната година, во поглед на користење на различните
видови постапки, не се забележуваат големи промени, освен во користењето на
постапката со преговарање со објавување на оглас. Имено, во споредба со 2010 година
каде што најмногу склучени договори по број и вредност се по спроведена отворена
постапка, исто така, и во 2011 година најголемиот процент отпаѓа на отворената
постапка, со тоа што се забележува намалување на уделот (во 2010 – 76%, во 2011 –64%).
Битна разлика во споредба со минатата година е значителното зголемување на
уделот на постапката со преговарање со објавување на оглас во доделувањето на
договорите за јавна набавка. Кај оваа постапка вредноста на уделот (во 2010 – 2%, во
2011 –14%) се должи на склучување на еден договор од голема вредност, кој ќе биде
прикажан понатаму во текстот. Обемот на останатите постапки е приближно ист во
поглед на вредноста на склучените договори. Споредбени податоци се дадени во
графикон бр. 9 и 10.
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Графикон 9

Графикон 10
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8.4 Податоци за склучените договори според видот на договорот за јавна
набавка
Според предметот на договорот за јавна набавка во 2011 година склучени се
12886 договори за набавка на стоки (во вкупна вредност од 22,067,526,954 денари),
8745 договори за набавка на услуги (во вкупна вредност - 18,432,097,683 денари) и
2231 договори за набавка на работи (во вкупна вредност – 18,683,283,156 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 10

Вид на договорот за
јавна набавка

Број на
склучени
договори

Стоки
Услуги
Работи

12886
8745
2231

22,067,526,954.00 ден.
18,432,097,683.00 ден.
18,683,283,156.00 ден.

Вкупно

23862

59,182,907,793.00 ден.

Вредност на
склучените договори

Графикон 11
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Од табелата се гледа дека најголем дел 37% од вредноста на договорите за јавни
набавки отпаѓа на набавка на стоки. Уделот на договори за работи во вкупната
вредност на договорите изнесува 32%
32% (најчесто изведување). Овој податок говори дека
во 2011 година има поместување во структурата на вредноста на склучените договори
според видот на договорот. Имено, додека уделот во вредноста на склучените
договори за работи останува приближно ист во споредба со 2010 година (во 2010 - 30%,
во 2011 - 32%), уделот на набавките на стоки се намалува за сметка на набавките на
услуги. Во 2011 процентот од вкупната вредност на набавка на стоки изнесува 37%
(минатата година беше 47%). Најчесто користен начин на реализација на договорот за
набавка на стоки е купување со одложено плаќање. Вредносниот удел на договорите
за услуги, во вкупната вредност на јавните набавки во 2011 година изнесува 31 % (во
2010 – 23%). 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.

8.5 Податоци 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. 14 и графикон бр. 12.
Поради поставеноста на ЕСЈН и начинот на прибирање на податоците, според
параметарот категорија на договорен орган, информациите дадени во продолжение
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.
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Графикон 12

Табела 11

Категорија на
договорен орган

А. Државни органи

Главна активност

Број на
договори

Вредност на
склучените
договори

Општи јавни услуги

465

5,110,796,408 ден.

Одбрана

158

613,329,015 ден.

Јавен ред и безбедност

75

432,565,366 ден.

Животна средина

4

135,498,376 ден.

Здравство

214

1,765,604,781 ден.

Економија и финансии

36

290,139,023 ден.

Социјална заштита

18

121,648,198 ден.

Спорт и култура

303

1,381,405,459 ден.

Образование

34

887,760,376 ден.

Домување, градежништво и
транспорт

1

123,000 ден.

Друго

4

3,728,465 ден.
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Б. Органи на
единиците на
локалната
самоуправа
самоуправа и на
Градот Скопје

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

Вкупно А.

1312

10,742,598,467 ден.

Општи јавни услуги

943

9,398,902,842 ден.

Спорт и култура

13

50,536,808 ден.

Животна средина

2

10,746,461 ден.

Друго

7

25,680,060 ден.

Вкупно Б.

965

9,485,866,171 ден.

Општи јавни услуги

1101

4,995,981,285 ден.

Јавен ред и безбедност

36

70,294,225 ден.

Животна средина

57

165,271,190 ден.

Здравство

2299

5,244,159,261 ден.

Домување, градежништво и
транспорт

30

2,015,885,525 ден.

Социјална заштита

254

287,465,999 ден.

Спорт и култура

52

73,637,852 ден.

Образование

650

1,472,634,348 ден.

Друго

28

91,708,135 ден.

Вкупно В.
Г. Здруженија
основани од еден или
повеќе
договорни органи
ор гани
Д. Јавни претпријатија,
акционерски друштва
и друштва
со ограничена
одговорност од
опфатени дејности

Ѓ. Други договорни
органи
6

Вкупно 6

4507

14,417,037,820 ден.

Општи јавни услуги

2

8,030,000 ден.

Образование

28

72,581,446 ден.

Социјална заштита

2

106,457,307 ден.

Вкупно Г.

32

187,068,753 ден.

Општи јавни услуги

335

3,291,063,389 ден.

Домување, градежништво и
транспорт

14

30,659,197 ден.

Економија и финансии

3

4,058,294 ден.

Друго

696

15,377,946,887 ден.

Вкупно Д.

1048

18,703,727,767 ден.

Образование

6

409,502 ден.

Друго

38

984,620,059 ден.

Вкупно Ѓ.

44

985,029,561 ден.

Вкупно А+Б+В+Г+Д+Ѓ.

7908

54,521,328,539 ден.

6

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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Во табелата е даден детален приказ на реализираните јавни набавки според
категоријата и главната дејност на договорните органи.
Може да заклучиме дека најголем процент (34%) од вредноста на склучените
договори отпаѓа на категоријата јавни претпријатија, акционерски друштва и
друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности.
Понатаму, втора категорија според реализираните јавни набавки се
договорните органи кои спаѓаат во категорија на правни лица основани за
задоволување на потребите од јавен интерес – член 4 став 1 алинеја б) од законот на
кои отпаѓа 27% од вредноста на јавните набавки. Останатите категории заедно имаат
удел од околу 39% во вкупната вредност на договорите за јавни набавки.

8.6 Податоци за склучените договори за јавни набавки според други
параметри
При анализа на динамиката на доделување на договори по месеци за 2011
година (графикон бр. 13), може да се забележи тренд на склучување на најголем број
од договорите во месец јуни. Тоа се должи на фактот дека најголемиот дел од своите
постапки, договорните органи ги започнуваат во првата половина на годината и со
оглед на временскиот рок за реализирање на постапката до склучување на договорот
очекувано е дека најголемиот процент на склучени договори да биде во средина на
годината.
Графикон 13

За 841 од договорите за јавни набавки (во износ од 26,761,472,916 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.
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Табела 12

Земја на потекло на носителот
на набавката

Број на склучени
договори

Вредност на
склучените
договори 7

Македонија
Македонија

7727

42,700,916,549 ден.

ЕУ

67

8,854,431,651 ден.

Други

114

2,965,980,339 ден.

Графикон 14

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.

7

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 2011 година склучени се 703
рамковни спогодби и 162
162 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 14%,
14% а постапката со преговарање без објавување на
оглас удел од 4 % во вкупниот износ на средства. Треба да се има предвид дека
постапката со преговарање со објавување на оглас е редовна постапка кај секторските
договорни органи кои и најчесто ја користат. 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.
Од податоците за постапките со преговарање може да се констатира дека
најчесто користена (46
46%
46% 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 членот 99 став (1)
точка 4) алинеја 1 од законот, со склучени 149 договори во вредност од 1,176,426,274
1,176,426,274
ден. Наредна причина за користење на постапката со преговарање без објавување
(19%)
19%) 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.
Табела 13
Вид на
постапка

Оправданост за изборот на постапката

Брoj на
склучени
договори

Вредност на
склучените
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

3

18,233,830 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

30

690,445,149 ден.

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

66

453,023,339 ден.
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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

Б. Постапка со
преговарање без
претходно објавување на
оглас

6

7,216,945,220 ден.

Вкупно А.

105

8,378,647,538 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,

42

36,351,692 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

123

286,053,605 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

230

502,888,601 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

268

370,662,924 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

28

46,123,056 ден.

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

5

2,303,977 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

7

1,096,593 ден.

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

149

1,176,426,274 ден.
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таквите работи или услуги, иако можат да се
одделат од извршувањето на основниот договор,
се неопходни за неговото завршување
Вкупно Б.

52

904

125,927,429 ден.

2,547,834,151 ден.

Графикон 15

Податок што може да послужи за прикажување на ефикасноста на постапките
за доделување на договор за јавна набавка е и просечното времетраење на постапките
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 објавување на оглас е 32 дена,
кај отворената постапка - 48 дена, ограничената - 92 дена, и кај постапката со
преговарање со претходно објавен оглас - 89 дена.
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Графикон 16

Од претходните податоци се гледа дека во споредба со 2010 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 7 до 59 дена. За споредба
со 2010 година, времетраењето на постапките било следно: барање за прибирање на
понуди со објава – 39 дена, отворена – 65 дена, ограничена – 127 дена и постапка со
преговарање со претходна објава – 148 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 2010-2011 е дадена во Табела бр. 14.
Табела 14

Просечно времетраење на постапките за доделување на договор
Барање за прибирање на понуди со објава на
оглас
Отворена постапка
Ограничена постапка
Постапка
со
преговарање
со
претходно
објавување на оглас

2010

2011

39 дена

32 дена

65 дена
127 дена

48 дена
92 дена

148 дена

89 дена

Во натамошниот текст се презентирани податоци за вредноста на склучените
договори поединечно по договорен орган (листа на 10 најголеми јавни потрошувачи за
2011 година), и по договор (листа на 10 најголеми договори за јавни набавки во 2011
година). Табели бр. 15 и 16.
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Табела 15

Листа 10 најголеми јавни потрошувачи во 2011
2011 година

Назив
Нази
в на договорен орган

Вкупна вредност на договорите

АД Електрани на Македонија - Скопје

12,748,902,741

Град Скопје

3,905,698,941

Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и
деловен простор на Република Македонија

1,874,146,774

Министерство за култура

1,393,652,836

Министерство за здравство

1,317,055,954

Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ

1,102,726,245

ЈП Водовод и канализација - Скопје

1,077,266,429

ЕВН Македонија АД- Скопје

970,798,618

ЈП Македонски шуми п.о - Скопје

950,960,529

Општина Центар

929,362,539
Табела 16
Листа на 10 најголеми договори за јавни набавки во 2011
201 1 година

Предмет на
набавка

Назив на договорен
орган

Носител на набавка

Модернизација на
котлите во ТЕ
Битола, по систем
„клуч на рака“.

АД Електрани на
Македонија - Скопје

BABCKOCK BORSIG
STEINMULLER GMBH GERMANY

Изградба на објект
Градска куќа

Град Скопје

ДГ „Бетон“ АД Скопје

Топлификација АД
Скопје

ОКТА Рафинерија на нафта
АД Скопје

895,321,460

Изградба на објект
катна гаража на
ул.“Даме Груев“

Град Скопје

„Конструктор Инжинеринг“
Д.Д. - Сплит

850,799,951

Градежни работи
за изградба на
станбени објекти,
РЦ Аеродром 3.2,
РЦ Аеродром 3.3,
РЦ Аеродром 3.5 и
РЦ Аеродром 3.6,

Јавно претпријатие за
стопанисување со
станбен и деловен
простор на Република
Македонија

ДЗРГТ на големо и мало
СИНТЕК ДОО Скопје, ДПТГУ
„ДЕКОН-КОМ” ДООЕЛ Скопје
и ТДППИ „ВАРДАРГРАДБА
ДОО Трубарево

Масло за горење мазут

Вредност на
склучените
учените договори
скл
договор и

6,422,445,000

1,041,350,000

823,086,952
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станбено деловни
објекти РЦ
Аеродром 3.1, РЦ
Аеродром 3.4 и РЦ
Аеродром 3.8 во
Скопје и Подземен
паркинг за Б-3
11/2011 ДИЗЕЛ
ГОРИВО (D-E IV)

Јавно сообраќајно
претпријатие СКОПЈЕ

МАКПЕТРОЛ АД

Изградба на објект
катна гаража на
ул.“Мито
Хаџивасилев
Јасмин“

Град Скопје

ГД „Гранит“ АД-Скопје

Изведување на
градежни и
градежнозанаетчиски
работи за изградба
на управна зграда
на ЈП Водовод и
канализација
Скопје, според
Изведбен проект
со сите фази

ЈП Водовод и
канализација - Скопје

АЛПИНЕ БАУ ГМБХ Австрија
преку подружница Скопје

Изградба на 100
(сто)
повеќенаменски
терени за спорт во
Република
Македонија

Агенција за млади и
спорт

КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕРИНГ Д.Д. СПЛИТХрватска

Градежни работи
за изградба на
објект Катна
гаража 9.13 Голем
ринг во Скопје –
Градежен дел.

Јавно претпријатие за
стопанисување со
станбен и деловен
простор на Република
Македонија

Друштво за градежништво
БЕТОН Акционерско Друштво
- Скопје

805,008,000

656,124,413

610,378,476

592,075,689

553,634,499

8.7 Податоци од известувањата
известувањата за поништување на постапките
Во 2011 година преку ЕСЈН се пополнети вкупно 1758 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 1348 поништувања на постапки за доделување на договор за јавна набавка. Во
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графиконот бр. 17 се дадени податоци за поништување на постапки според видот на
постапката. Во поглед на поништувањата се забележува намалување на поништените
постапки во 2011 година (1487
1487 – минатата година).
Графикон 17

При разгледување на претходно наведените податоци, можеме да констатираме
дека во 2011 година, поништени се 29% од објавените постапки за доделување на
договор.
Графикон 18
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Во наредната табела се дадени причините поради кои се поништени
постапките. Можеме да констатираме дека во 2011 година постапките најчесто се
поништувани поради следниве причини:
•

не е поднесена ниту една прифатлива понуда,

•

не е поднесена ниту една понуда и

•

битни пропусти или недостатоци во тендерската документација.
Табела 17

Информации за причината на поништувањето на
постапката или поништување на делови од
постапката
бројот на кандидати е понизок од минималниот број
предвиден за постапките за доделување на договор за
јавна набавка согласно со овој закон
не е поднесена ниту една прифатлива понуда
не е поднесена ниту една понуда
се поднесени прифатливи понуди кои не можат да
се споредат поради различниот пристап во
техничките или финансиските понуди
настанале непредвидени промени во буџетот на
договорниот орган
понудувачите понудиле цени и услови за извршување
на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од
реалните на пазарот
оцени дека тендерската документација содржи битни
пропусти или недостатоци
поради непредвидени и објективни околности се
промениле потребите на договорниот орган
договорниот орган не може да изврши избор на
најповолна
понуда поради битни повреди на Законот за јавните
набавки согласно со член 210 од Законот
избраниот најповолен понудувач се откажува да го
потпише договорот
постапката ја поништува Државната комисија за
жалби
останати причини (други огласи, конкурс и сл.)
Вкупно

Број на
пон.
на
постапки

Број на
пон.
на делови

25

1

349
221

139
160

43

9

57

7

124

33

214

16

164

21

52

8

18

13

53

3

28

/

1348

410
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Во Графиконот бр.19 се дадени податоци за односот на објавени огласи и
поништени постапки на месечно ниво за 2011 година. Може да се забележи дека
наjмногу поништувања има во месец март и април.
Графикон 19

Со цел да се намали бројот на поништувања на постапките, Бирото презеде низа
на мерки кои се опфатени со последните измени и дополнувања на Законот за
јавните набавки, што Собранието на Република Македонија ги усвои во месец
декември 2011 година. Ефектите од овие мерки ќе може да се анализираат во
извештајот за наредната 2012 година.

8.8 Податоци од обрасците за изменување и дополнување на огласот
Во 2011 година преку ЕСЈН се објавени вкупно 1393 обрасци за измени и
дополнување на содржината на огласот. Од овие податоци може да се забележи дека
кај 18%
18% од огласите по објавувањето имало измени или дополнување на содржината
на огласот и тендерската документација.

8.9 Спроведени
Спроведени електронски постапки
Во 2011 година се забележува значително зголемување на користењето на ЕСЈН
во поглед на објавување на огласи за доделување на договор за јавна набавка за
постапки кои ќе се водат целосно по електронски пат. Од регистрираните договорни
органи, во текот на 2011 година, 267 договорни органи објавиле оглас и спровеле е______________________________________________________________________________________________________
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постапка преку ЕСЈН, што споредено со бројката од претходните години претставува
значително зголемување, односно приближно 20% од договорните органи имаат
спроведено барем една постапка за доделување на договор за јавна набавка по
електронски пат.

Графикон 20

Најголеми корисници на ЕСЈН, во поглед на објава на постапки по електронски
пат од страна на договорните органи во 2011 година се:
•

Министерство за образование и наука

•

АД Електрани на Македонија

•

Министерство за транспорт и врски

•

Централен регистар на РМ

•

ЈП Водовод и канализација – Скопје.

Вкупниот број на електронски постапки спроведени преку ЕСЈН во 2011 година
изнесува 1020,
1020 што претставува зголемување од преку два пати во споредба со бројот
на спроведени постапки во 2010 година (431 електронски постапки). Во графикон бр.
21 дадена е споредба на спроведените постапки на годишно ниво.
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Графикон 21

8.10 Електронски аукции
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 2011 година изнесува 3505 што претставува
зголемување од речиси 3 пати во споредба со бројот на спроведени аукции во 2010
година (1049 аукции). Од оваа бројка може да се констатира дека во 2011 година 45%
(скоро половина) од објавените огласи за било избрано дека ќе завршат со
електронска аукција. Со цел да се постигне законски пропишаниот минимум за
користење е-аукции, Бирото презеде мерки, како законски, така и оперативни во
Електронскиот систем за јавни набавки, чиј ефект ќе може да се види во наредниот
извештај за 2012 година.
Сепак, треба да се констатира дека во 2011 година договорните органи
користеле е-аукции во неспоредливо поголем број огласи од претходните години во
согласност со политиката на Владата на РМ за зголемена употреба на електронските
аукции во јавните набавки.
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Графикон 22

8.11 Позитивни ефекти од спроведувањето на електронските аукции и
електронските јавни набавки
Во текот на 2011 година од податоцита за спроведени аукции, може да се увиди
дека беше остварена просечна заштеда од 11% или апсолутна заштеда од
1.564.807.608,09
1.564.807.608,09 денари (или преку 25.000.000 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 еаукцијата 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 мал пораст на процентот на
заштедите (во 2010 година процентот беше 10%), а исто така се забележува значително
зголемување и во вкупната вредност на заштедите за дури преку 5 пати (минатата
година вредноста на заштедите изнесува - 295.151.100 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 1.431.990.401 денари во апсолутен износ, додека
кај аукциите со критериум економски најповолна понуда изнесуваат 132.817.207
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денари. Во графиконот подолу даден е приказ на остварените заштеди со користење
на електронска аукција, додека во Табелата бр. 18 е дадена споредба на вкупната
вредност на заштедите остварени во 2010 и 2011 година.

Графикон
Графикон 23

Табела 18

Вкупна вредност на остварени заштеди преку електронска аукција
2010 година

295.151.100 ден.

2011 година

1.564.807.608 ден.

Од објавените огласи за доделување на договор за јавна набавка за постапки
кои ќе завршат со е-аукција – 3.505, кај 3107 (89%) има најмалку 2 прифатливи понуди и
спроведени се аукции додека за 398 оглас постапката е завршена со поништување
или е склучен договор со единствениот прифатлив понудувач (графикон 24). Од
закажаните и спроведени аукции на системот, кај 65%
65 % од нив има по едно намалување
на првичната цена, додека просечниот број на намалувања на цената при
спроведувањето на аукциите за 2011 година изнесува околку 25 намалувања на
цената.
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Графикон 24

Графикон 25

Просечното времетраење на една аукција изнесува еден час и дваесет минути
(вклучително со продолжувањата). Најголем број на закажани аукции во еден ден на
ЕСЈН во текот на 2011 година е на 26 декември – 86 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.
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Број на презакажани аукции
•

поради технички проблеми: 35

•

по одлука на ДКЖЈН: 17.

Графикон 26

8.12 Конкурентност 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 2011 година изнесува 5 понуди по постапка. Кај постапките кои се воделе
целосно по електронски пат, просечниот број на поднесени понуди изнесува – 7
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 27

Во табелите бр. 19 и 20 е даден преглед на поднесени понуди по договор по вид
на постапка и по видот на предметот на договорот.
Табела
Табе ла 19

Вид на постапка

Просечен број
на понуди по
договор

Постапка со барање за прибирање на понуди
без објавување на оглас

2

Постапка со барање за прибирање на понуди
со објавување на оглас

4

Отворена постапка

4

Ограничена постапка

5

Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас

3

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

1

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

2
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Табела 20

Предмет на договорот за
јавна набавка

Просечен број
на понуди по
договор

Стоки

4

Услуги

2

Работи

3

Кога ги разгледуваме вкупните податоци по постапки во хартиена форма и оние
во електронска форма, може да се заклучи дека степенот на конкуренција е зголемен
во однос на 2010 година само кај електронските постапки во просек се добивани по 7
понуди (6 понуди во 2010 година). Кај отворената постапка се забележува намалување
во просекот на поднесени понуди, односно просечно се поднесени 4 прифатливи
понуди по договор (во 2010 година овој просек изнесуваше 5 понуди). Ситуацијата кај
останатите постапки е приближно иста во поглед на просечниот број на понуди, во
споредба со минатата година.
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9. Предлози за унапредување на системот на јавните набавки
Врз основа на податоците од контакт центарот, контакт формата и веб страната,
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:
•

зајакнување на административни капацитети на БЈН, со цел да се задржи
нивото на навремено и квалитетно извршување на зголемените надлежности;

•

натамошно намалување на поништувања на постапките и подетално
објаснување на причините за поништувањето како би можело да се преземат
директни и конкретни мерки за надминување на негативниот тренд;

•

прилагодување на програмата за едукација на различните целни групи, а
особено, издвојување на посебен модул за обука на економските оператори
согласно со досегашните искуства од едукацијата;

•

интензивирање на модулот за обука на договорни органи во пресрет на
задолжителната сертификација на службениците за јавни набавки која
станува задолжителна од септември 2012 година;

•

рационализација на обврските за објавување на огласите за јавни набавки со
укинување на задолжителното објавување на истите во Службен весник на
Република Македонија;

•

имплементација на новите законски решенија во однос на проектот „Портал
мали јавни набавки“, технички дијалог, негативни референци, објавување на
огласи за концесии и ЈПП и квалификациски системи;

•

задолжително користење на електронските аукции во 100% од бројот на
објавени огласи за отворена постапка, ограничена постапка, постапка со
преговарање со претходно објавување на оглас и за постапка со барање за
прибирање на понуди со објавување од 1 јануари 2012 година;

•

континуирано следење на новите иницијативи и регулатива на ЕУ во областа
на јавните набавки и усогласување на националната правна рамка, особено во
делот на правната заштита во постапките на доделување на договорите за
јавни набавки;

•

подобрување на планирањето со цел да се намали бројот на поништени
постапки и користењето на постапката со преговарање без претходно
објавување на оглас врз основа на итност;
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•

подготовка на Национална стратегија за системот на јавните набавки за
период 2012-2016 година;

•

максимално искористување на можноста за објавување на тендерската
документација на ЕСЈН;

•

натамошно намалување на временскиот период за евалуација на понудите и
избор на најповолна понуда;

•

сеопфатен и системски приод при внесување на податоците во огласите за
доделување на договор со цел да се избегне пополнување на прилог за измена
односно дополнителни информации, исправки во огласот и продолжување на
времетраењето на крајниот рок за доставување на понудите;

•

изнаоѓање системско решение за подобрување на следењето на реализацијата
на договорите за јавни набавки;

•

користење на ЕСЈН согласно деталните упатства и прирачници за користење на
истиот, од причина што било какви корекции во базите на системот е
невозможно.
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