
ПРЕДЛАГАЧ: Владата на Република Македонија 

ПРЕТСТАВНИК: м-р Кирил Миноски, министер за финансии

ПОВЕРЕНИЦИ: Игор Димитров, државен секретар во 
Министерството за финансии и

Александар Аргировски, директор на 
Бирото за јавни набавки 

ПРЕДЛОГ – ЗАКОН
за дополнување на Законот за јавните набавки, по скратена постапка

Скопјe, јуни 2016 година





ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 
78/15, 192/15 и 27/16) започна да се применува од 1 јануари 2008 година. Во 
изминатиот период беа донесени повеќе измени и дополнувања со кои се 
извршија низа на прилагодувања и подобрувања на законскиот текст, а се 
воведоа и одредени новини, особено во делот на користење електронски 
средства.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предложените дополнувања на Законот за јавните набавки се со цел да се 
олесни набавката на адвокатски услуги од страна на договорните органи, кои 
поради својата специфичност, се предлага да се исклучат од примена на 
законот. Предлогот е конзистентен и со решенијата во новите директиви за 
јавни набавки каде овој вид на услуги, исто така се исклучени од примена.

Исто така, Предлог - законот содржи нов член 10-б кој се однесува на 
договорите што се склучуваат помеѓу општините во рамки на меѓуопштинската 
соработка која е уредена со закон.

Предлог - законот се базира на начелата на Законот за јавните набавки 
утврдени во членот 2 од истиот. 

III.ОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлог - законот за дополнување на Законот за јавните набавки нема да 
има фискални импликации врз Буџетот на Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведувањето на Предлог - законот за дополнување на Законот за 
јавните набавки не е потребно да се обезбедат дополнителни финансиски 
средства.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 
170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага овој 
закон да се донесе по скратена постапка.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Член 1
Во Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ 

број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 
180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), во членот 8 по алинејата 5 се додава нова 
алинеја 6 која гласи:

„- се адвокатски услуги,“.

Член 2

По членот 10-а се додава нов член 10-б кој гласи:

„Член 10-б
Овој закон не се применува на договорите што ги склучува договорниот 

орган согласно со членот 29 од Законот за меѓуопштинска соработка.“.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
НА ПРЕДЛОГ -  ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 

НАБАВКИ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Со членот 1 од Предлог - законот се предлага додавање на адвокатските 
услуги во листата на услуги чија набавка е исклучена од примена на одредбите 
на Законот за јавните набавки. Ова поради специфичноста на самите услуги и 
потешкотиите кои се јавуваат во примената на Законот при нивна набавка. 
Треба да се има предвид дека овие услуги подлежат на задолжителна примена 
на Адвокатската тарифа. Покрај тоа, Европската унија исто така предвидува 
исклучок од примена на новите директиви за овој вид на услуги, така што 
дополнувањето на законот не е спротивно на одредбите од новите директиви.

Со членот 2 се предлага додавање на нов член 10-б со кој се воведува 
исклучок од примена на законот за набавките што се склучуваат помеѓу 
општините согласно со Законот за меѓуопштинска соработка.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Двете одредби уредуваат исклучоци од примена на законот.

 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените дополнувања на Законот за јавните набавки ќе се 
овозможи олеснување при набавката на адвокатските услуги од страна на 
договорните органи, како и набавките на договорните органи од други 
договорни органи кои вршат исти надлежности.



Tекст на одредбите на Законот за јавните набавки кои се дополнуваат

Член 8
Овој закон не се применува при доделување на договори за јавни набавки на 
услуги кои:

- за предмет имаат купување или изнајмување на земјиште, згради или 
друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при 
доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги 
поврзани со договорите за купување или изнајмување,

- се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на 
програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или од 
независни продукциски куќи наменети за јавно прикажување во кино или 
за радио или телевизиско емитување на програма, како и закуп на 
простор на медиуми и електронски портали,

- се однесуваат на услуги за арбитража и посредување,
- се финансиски услуги во врска со издавањето, тргувањето или преносот 

на хартии од вредност или други финансиски инструменти, а особено 
трансакциите на договорните органи за стекнување на парични средства 
или капитал и услугите на Народната банка на Република Македонија,

- се нотарски услуги,
- се услуги на извршители,
- се однесуваат на договори за вработување и
- се однесуваат на услуги за развој и истражување, освен во случај кога 

резултатите се користат исклучиво за вршењето на функциите и 
надлежностите на договорните органи, под услов услугата во целост да 
ја плати договорниот орган.


