
 

1 

 

ЈАВНИ НАБАВКИ- ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ  

НА МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО СПОРЕДЕНО СО  

ЕВРОПСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Автор: м-р Снежана Камиловска 

Март, 2015 г. 

 
 

1. ВОВЕД 

Јавните набавки, како релативно нова област, се развиваат под влијание на 

развојот на Управната постапка, а особено поради фактот што начелата на 

Управната постапка се востановуваат и кај посебните управни постапки. 

Основни принципи на јавните набавки во Република Македонија, што се утврдени 
со Законот за јавни набавки 1 се: 

1. конкуренција помеѓу економските оператори; 

2. еднаков третман и недискриминација; 

3. транспарентност и интегритет; 

4. рационално и ефикасно искористување на средствата во постапките 

за јавните набавки. 

Целите на јавните набавки се директно поврзани со начелата. За 

постигнување на целта на јавната набавка, законодавецот предвидува правила на 

постапки преку кои се врши доделување договор за јавна набавка. 

Договор за јавнa набавкa е договор од финансиски интерес кој ги вклучува и 

секторските договори, склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе договорни 

органи од една страна и еден или повеќе економски оператори од друга страна, а 

чиј предмет е изведување на работи, испорака на стоки или обезбедување на 

услуги. Оваа дефиниција ќе се сретне кога ќе се отвори Законот за јавни набавки 

и ќе се прочитаат позначајните дефиниции во самиот закон.  

Целите на јавните набавки се: 

- поттикнување конкурентност помеѓу понудувачите, 
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- спречување на корупцијата, 

- поставување и подобрување на финансиската дисциплина на 

управувањето со јавните средства, 

- зголемување на можноста за увид на јавноста во трошењето на јавните 

средства, 

- рационално трошење на јавните средства. 

 

Основните начела на јавните набавки се засноваат врз релевантните 

одредби од Спогодбата за Европската заедница, директивите што го уредуваат 

подрачјето на јавните набавки и одлуките на судот на ЕЗ.  

 

Актуелизирањето на темата за јавните набавки се должи пред се` на се` 

поголемата потреба на граѓаните да знаат на кој начин државата ги распределува 

парите што тие ги слеваат во државниот буџет. Токму од државниот буџет се 

обезбедуваат и набавките на стоки, услуги и работи. Трошоците за оваа ставка од 

година во година се зголемуваат, согласно зголемените потреби и на самото 

општество.  

Затоа и самиот закон вели дека со него особено се обезбедува 

конкуренција помеѓу економските оператори како и еднаков третман и 

недискриминација на економските оператори. Се гарантира транспарентност и 

интегритет во процесот на доделување на договори за јавни набавки како и 

рационално и ефикасно искористување на средствата во постапките за 

доделување договори за јавна набавка. 

 

Потребата за анализирање на процесот на јавните набавки се увидува и 

преку можноста секој учесник во истата да придонесе за создавање добра 

деловна пракса, тргнувајќи од фактот дека не постојат универзални и идентични 

ситуации во примената, бидејќи не може секоја ситуација да се предвиди и 

пропише во законските прописи.   

Всушност, преку јавните набавки, државата треба јасно да покаже дека ги 

почитува основните принципи на пазарната економија, односно ја остварува 
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добро осмислената функција на гарант за непречено функционирање на 

слободната и фер конкуренција. Системот на јавните набавки е неопходен за 

регулирање на процесот на користење на јавните средства од страна на 

државните органи со стремеж кон фер процес, фер учеството на деловниот сектор 

во него и добивање на најдобра вредност за вложените пари. 

 

Согласно начелата на Европската Унија за слободно движење на стоки, 

капитал и услуги на територијата на земјите членки на ЕУ, ова прашање само 

уште повеќе доби на значење. Со отворањето на пазарот се создадоа услови за 

приспособување на националните законодавства согласно ново настанатите 

потреби како и добро регулирање на самата материја со што ќе се создаде 

транспарентен процес на јавните набавки.  

 

2. МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 

 

Македонската легислатива во областа на јавните набавки има релативно 

кратка историја. Праксата со јавните набавки почна со донесувањето на првата 

Уредба за јавните набавки од 1996 година, па потоа првиот Закон за јавните 

набавки во 1998 година, па следен беше Законот за јавните набавки од 2004 

година кој беше делимично усогласен со Директивите на ЕУ и правилата за јавни 

набавки на Светската банка. Актуелниот Закон за јавните набавки е донесен во 

ноември 2007 година кој има претрпено 11 измени и дополнувања заклучно до 

декември 2014 година.  

 

Согласно Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2013 

година се заклучи дека во тој момент беше постигнат добар напредок во областа 

на јавните набавки со постоење среднорочна стратегија за системот за јавни 

набавки. Веќе во Извештајот за напредокот на Република Македонија за 20142 

година се заклучува дека напредокот беше само ограничен во текот на периодот 

на известување. Постои загриженост во однос на целокупниот квалитет на 
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спроведувањето на законите. Треба да се направат поголеми напори за да се 

осигури дека употребата на јавните финансиски средства е ефикасна и 

транспарентна.  

Врз основа на овој заклучок може да се каже дека Република Македонија е 

се има вратено неколку чекори наназад во однос на јавните набавки и дека е 

потребно националното законодавство да се ревидира согласно ЕУ директивите 

посебно во делот на правни лекови. Понатаму, постои голема дисрепанца помеѓу 

казните предвидени во Законот за јавни набавки и Кривичниот законик што е 

потребно да се ревидира и истите да бидат воедначени.  

 

Согласно Извештајот од мониторингот на јавните набавки во Република 

Македонија за првата половина во 2014 година, објавен од страна на Центарот за 

граѓански комуникации3, откако најниската цена се воведе како единствен 

критериум за доделување на јавните набавки, а електронската аукција е 

задолжителна за сите тендери, бројни се примерите на тендери во кои се 

постигнуваат толку ниски цени што едноставно е неверојатно дека компанијата 

што го добила тендерот ќе го реализира целосно, со бараниот квалитет и 

количини како што е наведено во договорот. Оттука и барањата на самите 

договорни органи да се размисли за воведување на заштитен механизам од многу 

ниските цени со кои се загрозува квалитетот на набавката.  

 

Има многу примери на апсурдност кога станува збор за цената што се 

постигнува на тендерите. Ова се посочува од страна на договорните органи кои се 

соочуваат со проблеми при реализацијата на овие тендери, особено оние 

договорни органи кои не предвиделе гаранција за квалитетно извршување на 

договорот. Иако во Законот за јавните набавки е предвидено договорниот орган 

да побара детали за понудата ако таа содржи невообичаено ниска цена која е 

значително пониска од реалната пазарна цена, сепак, оваа можност во практиката 

не се користи многу, а и не е од голема полза. 
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Од друга страна пак економските оператори нудат производи и услуги кои 

може да ги доведат во иднина до неисполнување на договорот за јавна набавка 

или пак нивно целосно нарушување на реномето поради лошо спроведен договор 

и обврски од истиот.  

 

Понатаму, овој критериум на најниска цена доведува до ситуација во која 

договорните органи треба да склучат договор со економски оператор со кој 

претходно соработувале, но не биле задоволни од соработка, исклучиво поради 

критериумот најниска цена и неможноста за избор на друг апликабилен економски 

оператор.  

 

Ова е посебно пример кај договорите за јавни набавки во делот на 

осигурување каде критериумот најниска цена е целосно несоодветен бидејќи 

примарна и основна цел на набавката на услугата осигурување е надомест на 

штети при евентуалните идни штетни настани кои во моментот на склучување на 

договорот  не може да се предвидат ниту пак надоместот на штетите може да се 

види или квантитативно и квалитативно да се измери бидејќи станува збор за 

иден настан. Во случај да договорниот орган има склучено договор со одредена 

осигурителна компанија и не ги задоволува барањата во текот на спроведувањето 

на договорот, договорниот орган ќе биде приморан повторно да склучи договор со 

таа компанија доколку на наредната јавна набавка понуди најниска цена.  

 

Оваа апсурдност може да доведе само до напразно „фрлени“ државни пари 

без да се обезбеди реално бараниот производ односно услуга.  

Дури и во Извештајот за напредок на Република Македонија за 2014 година 

се наведува дека во Законот за јавни набавки е утврдено дека, обично, при 

доделување договори, мора да се користи критериумот „најниска цена“. Економски 

најповолната понуда може да биде избрана само со одобрение на Советот за 

јавни набавки. Овој систем не е во согласност со acquis-то. Обврската на 
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договорните органи да добијат согласност од Советот за јавни набавки пред да 

објават оглас создава непотребен административен товар 4. 

Овој проблем е посочен не само од страна на договорните органи туку и од 

страна на економските оператори. Имено, странските инвеститори во државата во 

своето издание Бела Книга за 2014 година, посочија дека е потребно во Законот 

за јавни набавки, наместо критериумот „најниската цена“,да се користи терминот 

„економски најповолна понуда“. Тие наведуваат дека е потребно да се воведе 

пракса на редовни консултации со заинтересираните страни за постапките за 

јавни набавки со цел да се подобри регулативата согласно директивите на 

Европската унија5. 

 

Транспарентноста и натаму е еден од главните проблеми во јавните 

набавки па така има државни институции кои не ги објавуваат или ги објавуваат со 

задоцнување податоците за тендерите.  

Европската комисија констатира дека законодавството за доделувањето на 

јавни договори кое налага тендерските документи да се објавуваат во електронска 

форма и бесплатно, ја зголеми транспарентноста на процесот на јавни набавки, 

но мора да се посочи дека постојат примери за непочитување на обврските за 

транспарентност и отчетност за потрошените пари. Многупати е повторено дека 

иако со Законот за јавните набавки државните институции се обврзани барем на 

минимална транспарентност и отчетност при трошењето на државните пари, 

многу институции не ја почитуваат ниту таа минимална обврска. Имено, Законот 

за јавните набавки им наложува на институциите во точно одредени рокови да 

објавуваат информации за склучените договори.  

 

Поврзана со транспарентноста на јавните набавки е јавноста на 

отворањето на понудите на тендерите. Имено, покрај понудувачите, и секој 

заинтересиран граѓанин може да присуствува на јавното отворање на понудите на 

тендерите. Оваа можност се користи и како алатка во мониторингот на јавните 
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набавки, каде што мониторите добиваат значајни информации, како што се бројот 

на понуди, понудувачите, цените, начинот на водење на отворањето од страна на 

комисијата за јавни набавки и слично. Иако помина многу време додека 

институциите се навикнаа на ваквата законски обезбедена отвореност на 

постапките за јавни набавки, сè уште има такви кои на мониторите им бараат 

овластување исто како што треба да имаат и претставниците на фирмите-

понудувачи на тендерите6. 

 

Друга слабост е и тоа што роковите за плаќање и роковите за испорака или 

изградба не само што се користат за избор на најповолна понуда, туку се 

избегнува и нивно јавно читање при отворањето на понудите. Евидентирани се и 

низа други слабости во начинот на бодување на понудите на фирмите. 

Советот на странски инвеститори препорачуваат поголема транспарентност 

кај Советот за јавни набавки, а усвоената одлука на Советот не треба да биде 

дополнувана со амандмани. Понатаму, посочуваат на редовно објавување на сите 

склучени договори за јавни набавки како и слободен пристап до јавни 

информации.  

 

Поништувањето на тендерите не престанува да претставува проблем во 

јавните набавки. Процентот на поништени тендери се движи околу, веќе 

просечните за тендерите на локално ниво, 15%. Доминантна причина за 

поништување на постапките е поради тоа што не била поднесена ниту една 

понуда или ниту една прифатлива или соодветна понуда7. 

Ова веќе претставува повеќегодишен просек и голем проблем во 

спроведувањето на процесот на јавните набавки. Практика е многу почесто да се 

поништуваат големи тендери, наспроти помалите. 

Оттука, останува препораката до државните институции за поголема 

транспарентност и за доследно почитување на законите посебно оние законски 

одредби за чиешто неспроведување не се предвидени никакви прекршочни или 
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казнени одредби за прекршителите. Такви се одредбите за доставување податоци 

за тендерите во согласност со Законот за слободен пристап до информации од 

јавен карактер, но и серија одредби од Законот за јавните набавки кои се 

однесуваат на транспарентноста и отчетноста за трошењето на јавните пари 

преку тендерите. Потребно да се вложат напори за дополнителна едукација на 

претставниците на договорните органи за овие прашања, паралелно со 

едукацијата за практичното спроведување на јавните набавки. 

 

Рокот за донесување одлука за избор се почитува, но се одолжува 

потпишувањето на договорите. Истовремено, поминува прилично многу време од 

донесувањето на одлуката до потпишувањето на договорот за набавката. 

Просечното времетраење на постапките за јавни набавки изнесува 47 дена. 

Кога станува збор за законскиот рок што договорниот орган го има за да ја 

донесе одлуката за избор или за поништување на постапката, тој изнесува исто 

колку и рокот што договорниот орган претходно им го определил на фирмите за 

подготвување на понудата.  

Драстично подобрување е утврден во овој дел од процесот на јавните 

набавки што е многу важно не само за компаниите, за брзината на процесот и за 

ефикасноста на договорните органи, туку и за целокупниот систем на јавни 

набавки. Иако постои драстично подобрување, сепак во последно време се 

забележуваат долги временски периоди кои поминуваат од денот на 

донесувањето на одлуката до денот на потпишувањето на договорот. На овој 

начин се чини дека се анулира користа која се постигнува од навременото 

донесување на одлуката за избор или за поништување, ако потоа се чека долг 

период за да се склучи договорот и за набавката, всушност, да може да почне да 

се реализира.  

 

Кога станува збор за роковите за избор на најповолна понуда и воопшто за 

вкупното времетраење на постапките за јавни набавки, остануваат препораките за 

што е можно поефикасно спроведување на набавките, но со определување 

разумни рокови. Имено, од првичниот рок што договорниот орган ќе го определи 
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за поднесување на понудите, зависи и рокот што истиот договорен орган ќе го има 

за да ја донесе одлуката за избор, период во кој покрај разгледување и евалуација 

на понудите, спаѓаат и деновите за закажување и одржување на електронска 

аукција. 

 

3. ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО ДЕЛОТ НА 

ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 

 

Во Европската унија подрачјето на јавните набавки е уредено со 

директивите чијашто цел е формирање на еден пазар и зголемување на 

можностите за соработка на сите држави-членки и примена на принципот за 

недискриминација. Со имплементирањето на директивите не се востановуваат 

единствени административни процедури, но сепак тие се во согласност со 

барањата на директивите. Директивата за земјата-членка на ЕУ е со директно 

дејство, односно доколку не се почитувани одредени одредби што се предвидени 

во Директивата, а не се предвидени со националното законодавство, тие може по 

авотматизам да бидат употребени. Исто така, Европската комисија поднесува 

тужби до Европскиот суд на правда, доколку се појават индиции за прекршување 

на одредбите од Директивите. Предметот и обемот на Европските директиви за 

јавни набавки се применуваат на договорите што ги доделуваат договорните 

органи8.  

 

Согласно анализите на Европската комисија се проценува дека 

отстранувањето на трговските бариери кои произлегуваат од дискриминаторски и 

повластени практики во јавните набавки можат да доведат до заштеда на 

европската економија од околу 0,5% од БДП на ЕУ. Овие заштеди се сметаат за 

резултат на три ефекти:  

- Ефект на трговија кој ги претставува актуелните и потенцијалните 

заштеди како резултат на пониски набавни цени кои би се понудиле од 

страна на пошироката палета на добавувачи.  

                                                           
8
 Јавни набавки, М-р Анета Данева Мострова, 2011 година, стр. 45 
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- Ефектот на конкуренцијата кој претставува подобрување, како резултат 

на зголемување на конкуренцијата, ефикасноста и перформансите на 

државните компании.  

- Ефектот на реструктуирање претставува долгорочна структурно 

прилагодување на индустрии кон сервисирање на јавниот сектор во 

согласност со претходните два критериуми.  

 

Во 2014 година Европската комисија донесен нова Директива чија функција 

е обезбедување на поголема вклученост на заеднички општествени цели во 

процесот на јавните набавки. Овие цели се заштита на животната средина, 

социјалната одговорност, иновации, борбата против климатските промени, 

вработување, здравство и други социјални прашања и заштита на животната 

средина. 

 

Пакетот мерки во новата Директива предвидуваат конкретни механизми за 

отстранување на пречките за пристап на пазарот од страна на малите и средни 

претпријатија (МСП), како што се поедноставување на документацијата обврски 

во постапките за јавни набавки, создавање стандардизиран документ за 

избор како и намалување на барањата за учество. 

 

Со новиот режим се предвидува да се обезбеди договорните органи да 

преземат соодветни мерки за спречување, идентификувавање и отстранување на 

судирот на интереси што произлегуваат во спроведувањето на процесот на 

јавните набавки се со цел да се избегне било нарушување на конкуренцијата и да 

се обезбеди еднаков третман на сите економските оператори. 

 

4. ЗАКЛУЧОК 

 

Република Македонија во наредниот период ќе треба да го присособи 

своето закондавство во согласност со новата Директива на ЕУ од 2014 година за 

јавните набавки и да обезбеди пред се поголема транспарентност во постапката и 



 

11 

 

заштита на конкуренцијата што се едни од основните појдовни начела на 

Европската Унија.  

Потребно ќе биде да се воведат неколку начела во Законот за јавни 

набавки.  

Прво начело е начелото на транспарентност и отчетност преку кое ќе се 

обезбеди поголема ценовна конкуренција, односно колку е поголем бројот на 

економските оператори кои имаат информација за намерата на договорниот орган 

да изврши одредена набавка, автоматски се јавува елемент на конкуренцијата.  

Државните институции доколку ги споделат со јавноста сите информации околу 

постапката за одредена јавна набавка ќе претставува гарант дека во изборот на 

најповолната понуда се почитуваат правилата и дека парите на граѓаните се 

трошат наменски, ефикасни и рационално.   

Понатаму, потребно е да се внесе систем на висока банкарска гаранција 

заради заштита на државниот орган од учество на несериозни понудувачи или од 

доделување договор за јавна набавка на понудувач кој ќе манипулира и ќе 

отстапува од она што е утврдено во договорот за јавна набавка. Ваквата гаранција 

на понудата претставуваат повратни средства кои ги плаќаат понудувачите како 

гаранција дека ако бидат избрани ќе пристапат кон потпишување на договорот. 

Други утврдени полиња на доуредување согласно Извештајот за 

напредокот на Република Македонија за 2014 година е и зголемување на 

административниот капацитет на Министерството за економија кој и понатаму 

останува недоволен за да се обезбеди ефикасно спроведување на Законот за 

концесии и јавно приватно партнерство. Советот за јавно приватно партнерство сè 

уште не е во функција и тоа претставува голем товар во целиот порцес на јавните 

набавки.  

Како што се наведува во Извештајот за напредок на Република Македонија 

за 2014 година, човечките и финансиските ресурси на Државната комисија за 

жалби по јавни набавки, како дел од системот за правни лекови, остануваат 

недоволни. Токму во овој дел потребно е да се инвестира за да се очекува 

целосна и транспарентна постапка.  
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Употребата на листата на негативни референци сè уште не е усогласена со 

случајот C-465/11 на Судот на правдата на ЕУ. Беа воведени затворските казни од 

една до пет години за нелегален профит и злоупотреба на службената должност. 

Идентификуваните прекршувања на постапките на јавни набавки не беа 

систематски проследени и се завршија со само една пресуда за злоупотреба на 

постапките за јавни набавки или јавно приватно партнерство. Националното 

законодавство сè уште не е целосно усогласено со Директивата на ЕУ за правни 

лекови и како што беше претходно посочено, потребно е да усогласат казнените 

одредби со Кривичниот законик на Република Македонија.  

 

Договорните органи треба да направат анализа на пазарот и да ја утврдат 

конкуренцијата и бројот на можните понудувачи, пред да спроведат постапка за 

јавна набавка. Притоа, доколку договорните органи се сомневаат дека во 

тендерската постапка нема да успеат да обезбедат доволен број на понудувачи, 

ќе бидат должни да побараат согласност за спроведување на тендерот од 

Советот за јавни набавки Овој совет има за цел и да одредува дали ќе може да се 

воспостават и други критериуми кај јавната набавка освен единствениот 

предвиден „најниска цена“. Доколку државниот орган сака да внесе критериум 

економски најповолна понуда мора да побара дозвола од Советот за јавни 

набавки. За секое едно поднесено барање до Советот, договорниот орган плаќа 

одреден надомест без разлика колку пати ќе поднесе и дали се однесува за исто 

прашање. Оваа обврска која претставува финансиски товар за договорните 

органи треба да се ревидира и да се обезбеди изземање на услуги од 

критериумот најниска цена кои по согласност со својата дејноста предвидуваат 

колку пониска цена толку полош квалитет.  

 

Многу е важен начинот на кој договорните органи го концентрираат своето 

внимание кон големиот број разлики меѓу јавниот и приватниот сектор. 

Приватните институции треба да бидат вклучени во донесувањето на одлуките 

што имаат јавно влијание. Договорните органи со почитување на ставовите и 

мислењата на приватниот сектор ќе бидат многу порелевантни пред 
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произведувачите и претприемачите и со тоа ќе изразат почитување на правата, а 

ќе бидат и многу повеќе самоуверени пред претприемачите, со што ќе си ги 

реализираат целите. 

Битно е да се нагласи дека не е возможно се` да се опфати во еден 

системски закон, ниту пак да се очекува дека тој ќе ги исполни во целост своите 

очекувања. Потребно е да се следат и анализираат постојано економските и 

општествените цели и според тоа и да се максимизираат целите што се поврзани 

со транспарентноста, интегритетот и конкуренцијата што, на долг рок, ќе дадат 

очекувани резултати. 
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