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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.130 од 03.09.2014 година 

 
Член 1 

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

136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14 и 43/14), во 
членот 1 по зборовите: „Бирото за јавни набавки,“ се додаваат зборовите: 

„надлежностите на Советот за јавни набавки,“. 
 

Член 2 
Во членот 3 по точката 34 се додаваат четири нови точки 35, 36, 37 и 38 кои 
гласат: 

„35. „Вишоци на работи“ се количества на изведени работи што ги преминуваат 
договорените количества на работи согласно описот од предмерот и пресметката; 

36. „Кусоци на работи“ се негативни отстапувања на изведените работи во однос 
на договорените количества на работи согласно описот од предмерот и 
пресметката; 

37. „Непредвидени работи“ се оние работи што со договорот не се опфатени, а 
кои мораат да се изведат заради пропусти и недостатоци во проектот утврдени од 

надзорниот орган и од проектантот, како и заради други работи утврдени со 
закон; 
38. „Дополнителни работи“ се оние работи што не се договорени, а договорниот 

орган бара да се изведат;“. 
Точките 35 и 36 стануваат точки 39 и 40. 

 
Член 3 

Во членот 10-а алинејата 2 се менува и гласи: 

„- правното лице остварило повеќе од 80% од вкупниот промет во претходната 
деловна година за потребите на договорниот орган,“. 

Алинејата 6 се менува и гласи: 
„- правното лице соодветно го применува овој закон при набавката на стоки, 
услуги и работи потребни за извршување на договорот.“. 

 
Член 4 

Во членот 14 став (1) алинеја 7 по зборовите: „користењето на ЕСЈН“ се додава 
запирка и зборовите: „како и обврската од ставот (25) од овој член“. 
Во ставот (5) по зборот „согласност“ се додава запирка и зборовите: „и решаваат 

за работи поврзани за нивната надлежност“. 
Ставот (12) се менува и гласи: 

„За секој правен основ се поднесува посебно барање за добивање согласност кое 
се распределува кај членовите и претседателот на Советот по случаен 
електронски избор и особено содржи: 

- податоци за подносителот на барањето (назив на договорниот орган, адреса и 
седиште, матичен број на договорниот орган, лице за контакт со телефонски број 

и електронска пошта), 
- правен основ за видот на согласноста што се бара, 

- предмет на договорот за јавна набавка, 
- вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка, 
- вид на договор за јавна набавка, 

- проценета вредност без ДДВ и 
- потпис на одговорното лице и печат.“. 
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Во ставот (13) во првата реченица, зборовите: „ја доставува“ се заменуваат со 
зборовите: „доставува извештај за потребата од обезбедување на согласност; 

образложение за причините за користење на предметните критериуми, барања 
или услови; записник од спроведениот технички дијалог во случаите каде што 
неговото спроведување е задолжително согласно овој закон и“. 

Во ставот (14) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: „во рок утврден од страна на Советот.“. 

Во ставот (15) по зборот „истото“ се додава запирка и зборовите: „односно три 
работни дена кај барањата за добивање согласност во постапка со преговарање 
од причини од крајна итност,“. 

Во ставот (17) по првата реченица се додава нова втора реченица која гласи: 
„Советот носи заклучок при запишување и бришење на стручните лица од 

Регистарот, продолжување на рокот за одговор на барањето, повлекување на 
барањето за добивање согласност од страна на договорниот орган и во други 

случаи при остварување на неговите надлежности за кои согласно овој закон не е 
предвидено носење решение.“. 
Во ставот (18) зборовите: „за набавка на дополнителни работи“ се бришат. 

Ставот (20) се менува и гласи: 
„При одлучување за давање согласност, Советот може да покани најмалку три 

стручни лица од Регистарот на стручни лица од соодветната област по случаен 
електронски избор да дадат свое мислење, освен кај барањата за добивање 
согласност за дополнителни работи каде Советот по случаен електронски избор 

задолжително поканува најмалку седум стручни лица. Доколку некое стручно 
лице не ја прифати поканата кај барањата согласност за дополнителни работи, 

Советот задолжително ќе продолжи со покани додека не се исцрпи целата листа 
на стручни лица од соодветната област. Доколку и по исцрпување на листата 
нема доволен број стручни лица, Советот ќе ги ангажира оние што прифатиле, но 

не помалку од три стручни лица.“. 
Ставот (24) се менува и гласи: 

„Мислењата на стручните лица се прилог кон решението без да се открива 
нивниот идентитет, а во случај на неприфаќање на мислењата од стручните лица 
или на нивни различни мислења, Советот во решението дава детално 

образложение за причините за неприфаќањето. Доколку стручното лице не 
достави мислење во рамки на законски утврдениот рок, Советот ќе одлучи без 

неговото мислење.“. 
Во ставот (28) се додаваат две нови реченици кои гласат: 
„Лични податоци на стручните лица кои ќе бидат евидентирани во Регистарот на 

стручни лица се: име и презиме, датум и место на раѓање, државјанство, адреса 
на живеење, контакт телефон, електронска адреса, област на специјализација, 

податоци за завршено образование, работно искуство и неформално образование. 
Рокот на чување на личните податоци е три години сметано од денот на 
известувањето за бришење од Регистарот на стручни лица.“. 

 
Член 5 

Во членот 15 став (7) зборовите: „од ист вид“ се заменуваат со зборовите: 
„поврзани при употреба“. 
 

Член 6 
Во членот 17 став (1) алинеја 1 по зборот поправка се додава запирка и 

зборовите: „услуги за привремено вработување“. 
Во алинејата 2 зборовите: „услуги за привремено вработување,“ се бришат. 

По ставот (6) се додаваат пет нови става (7), (8), (9), (10) и (11) кои гласат:  
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„(7) Вредноста на договорот за услугите за одржување на софтверско решение на 
годишна основа не смее да надминува 20% од вредноста на договорот за набавка 

на софтверското решение. 
(8) Кај набавката на услуги за резервација на авионски билети, договорниот 
орган може покрај спроведената постапка за доделување договор за јавна 

набавка на услуги согласно со овој закон да резервира авио билети со пониски 
цени од цените по склучен договор: 

- со користење на интернет од следниве даватели на услуги: Трипадвајзор 
(Tripadvisor), Кајак (Kayak), Скајскенер (Skyscanner), Експедија (Expedia), Орбиц 
(Orbitz), Прајслајн (Priceline), Травелосити (Travelocity) и Идримс (eDreams) и/или 

- од компании што нудат нискобуџетни летови. 
(9) Во случаите од ставот (8) на овој член, договорниот орган е должен соодветно 

да ја документира постапката на резервација на авионскиот билет и 
документацијата да ја чува најмалку пет години од денот на извршената 

резервација. 
(10) По исклучок на ставот (8) на овој член, договорниот орган може во случај на 
итност да го резервира најевтиниот авионски билет за дадениот термин на 

патување со најмалку трансфери без претходно спроведена постапка за 
доделување договор за јавна набавка на услуги. 

(11) Вредноста на резервираните авионски билети врз основа на ставот (8) на 
овој член не смее да ја надмине проценетата вредност на спроведената постапка 
за дододелување договор за јавна набавка на услуги.“. 

 
Член 7 

Во членот 18 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите: „освен во случаите кога работите се изведуваат во фази 
со посебни постапки за доделување договор за јавна набавка.“. 

 
Член 8 

Во членот 29-а став (3) по алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи: 
„- објавува негативна референца во ЕСЈН согласно со условите од овој закон,“. 
 

Член 9 
Во членот 36-а ставот (1) се менува и гласи: 

„Договорниот орган задолжително бара согласност од Советот пред да го објави 
огласот за јавна набавка на стоки и доставува соодветно образложение за 
потребата од набавка за која нема најмалку: 

- три производители на пазарот во Република Македонија и три производители на 
пазарите во странство што можат да ги исполнат барањата од техничките 

спецификации за поединечен дел кај постапките со барање за прибирање на 
понуди со проценета вредност до 5.000 евра во денарска противвредност без 
вклучен ДДВ; 

- четири производители на пазарот во Република Македонија и четири 
производители на пазарите во странство што можат да ги исполнат барањата од 

техничките спецификации за поединечен дел кај постапките со барање за 
прибирање на понуди со проценета вредност над 5.000 евра во денарска 
противвредност без вклучен ДДВ или 

- пет производители на пазарот во Република Македонија и пет производители на 
пазарите во странство што можат да ги исполнат барањата од техничките 

спецификации за поединечен дел кај отворената и ограничената постапка.“. 
Во ставот (2) алинеја 1 по зборовите: „економски оператори“ се додаваат 

зборовите: „на пазарот во Република Македонија“. 
Во алинејата 2 по зборовите: „економски оператори“ се додаваат зборовите: „на 
пазарот во Република Македонија“. 
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Во алинејата 3 по зборовите: „економски оператори“ се додаваат зборовите: „на 
пазарот во Република Македонија“. 

Во ставот (3) по зборот „користење“ се додаваат зборовите: „по претходна 
анализа на пазарот“, а зборовите: „доколку се исполнети условите од ставовите 
(1) и/или (2) на овој член“ се бришат. 

По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) кои гласат: 
„(5) Договорниот орган е должен во писмена форма на официјалната адреса за 

контакт да ги извести економските оператори дека биле вклучени во анализа на 
пазарот за предметот на набавка за кој се однесува извештајот и да ги покани да 
учествуваат во предметната постапка. 

(6) Одредбите од ставот (2) на овој член соодветно се применуваат и кај 
постапките за доделување договори за воспоставување на јавно приватно 

партнерство.“. 
 

Член 10 
По членот 36-а се додава нов член 36-б кој гласи: 
 

„Член 36-б 
(1) По исклучок на членот 36-а став (1) на овој закон, договорниот орган 

задолжително бара согласност од Советот пред да го објави огласот за јавна 
набавка кој ќе заврши со доделување рамковна спогодба и доставува соодветно 
образложение за потребата од набавка за која нема најмалку седум 

производители, даватели на услуги или изведувачи на работи на пазарот во 
Република Македонија и седум производители, даватели на услуги или 

изведувачи на работи на пазарите во странство што можат да ги исполнат 
барањата од техничките спецификации за поединечен дел. 
(2) По исклучок на членот 36-а став (2) на овој закон, договорниот орган 

задолжително бара согласност од Советот пред да го објави огласот за јавна 
набавка кој ќе заврши со доделување рамковна спогодба доколку предвиди 

критериуми за утврдување способност, освен лична состојба и способност за 
вршење професионална дејност, кои може да ги исполнат најмалку седум 
економски оператори на пазарот во Република Македонија.“. 

 
Член 11 

Во членот 38 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
„(4) По исклучок на ставот (1) на овој член, договорниот орган не смее да ги 
измени или дополни оние елементи од тендерската документација за кои Советот 

издал согласност.“. 
 

Член 12 
Во членот 47 став (4) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: „и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за 

поднесување на понудите.“. 
По ставот (7) се додаваат два нови става (8) и (9) кои гласат: 

„(8) Комисијата за јавна набавка е должна во писмена форма да го извести 
лицето од членот 29-а на овој закон или раководното лице на организацискиот 
облик во чии рамки се вршат работи од областа на јавните набавки за 

исполнетоста на условите за издавање негативна референца од ставот (5) алинеи 
1 и 2 на овој член до денот на поднесување на извештајот за спроведена 

постапка до одговорното лице. 
(9) Доколку организацискиот облик нема раководно лице, комисијата за јавна 

набавка е должна известувањето од ставот (8) на овој член во писмена форма да 
го достави до одговорното лице на договорниот орган.“. 
Ставот (8) станува став (10). 
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Ставот (9) кој станува став (11) се менува и гласи: 
„Негативната референца од ставот (6) на овој член договорниот орган 

задолжително ја објавува во рок од три работни дена од денот на конечноста на 
одлуката за избор или за поништување на постапката.“. 
Ставовите (10), (11), (12) и (13) стануваат ставови (12), (13), (14) и (15). 

 
Член 13 

Во членот 48 став (11) зборовите: „ја доставува во рок од пет“ се заменуваат со 
зборовите: „ја објавува во рок од три“. 
 

Член 14 
Во членот 54 ставот (4) се менува и гласи: 

„Постапката за доделување договор за јавна набавка започнува со објавувањето 
на огласот, односно со испраќањето на поканата за доставување понуда кај 

постапката со преговарање без објавување на оглас.“. 
 

Член 15 

Во членот 59 став (3) во првата реченица зборовите: „заверен и“ се бришат. 
 

Член 16 
Во членот 89 став (1) алинејата 1 и ставот (2) се бришат. 
 

Член 17 
Во членот 92 запирката станува точка а зборовите до крајот на реченицата се 

бришат. 
 

Член 18 

Во членот 99 став (1) точка 1) алинејата 1 се менува и гласи: 
„- по претходно спроведени две отворени постапки или постапки со барање за 

прибирање на понуди не е поднесена ниту една понуда, односно кога по 
претходно спроведени две ограничени постапки не е поднесена ниту една пријава 
за учество во првата фаза, под услов да не се сменети условите од тендерската 

документација,“. 
Ставот (2) се менува и гласи: 

„Вкупната вредност на дополнителните работи, непредвидените работи, вишоците 
на работи и кусоците на работи или на дополнителните услуги од ставот (1) точка 
4 на овој член не смее да надмине 30% од вредноста на основниот договор.“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Во случаите од ставот (1) точка 1) алинеи 1 и 3 и точка 4) од овој член 

договорниот орган ја започнува постапката со преговарање без претходно 
објавување на оглас само по добивање на претходна согласност од Советот.“. 
Ставот (4) се менува и гласи: 

„Во случаите од ставот (1) точка 1) алинеја 1 од овој член Советот при издавање 
на согласноста проверува дали договорниот орган извршил измени во 

тендерската документација во претходно спроведените редовни постапки и 
тендерската документација што има намера да ја користи во постапката со 
преговарање.“. 

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи: 
„(5) По исклучок на ставот (3) од овој член, договорниот орган нема обврска да 

добие согласност пред да спроведе постапка со преговарање без претходно 
објавување на оглас врз основа на став (1) точка 1) алинеја 3 од овој член 

доколку директно е загрозена безбедноста, животот и здравјето на луѓето.“. 
Ставот (5) станува став (6). 
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Во ставот (6) кој станува став (7) зборовите: „алинеи 3 и 4“ се заменуваат со 
зборовите : „алинеја 3“. 

 
Член 19 

Во членот 102 став (2) зборовите: „ја утврдува единствено способноста за 

вршење професионална дејност на економските оператори“ се заменуваат со 
зборовите: „не смее да бара гаранција на понудата во форма на банкарска 

гаранција или депонирани средства“. 
Во ставот (4) зборовите: „каде што проценетата вредност на договорот за јавна 
набавка на стоки и услуги е до 20.000 евра во денарска противвредност, а на 

работи до 50.000 евра во денарска противвредност, без вклучен ДДВ,“ се бришат. 
 

Член 20 
Во членот 116 став (1) зборот „три“ се заменува со зборот „две“. 

 
Член 21 

Во членот 118 став (1) зборот „три“ се заменува со зборот „седум“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„По исклучок од ставот (1) на овој член, договорниот орган може да склучи 

рамковна спогодба со помалку од седум економски оператори само по претходна 
согласност од Советот.“. 
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 

„(3) Рамковната спогодба склучена спротивно на одредбите од овој член ќе се 
смета за ништовна.“. 

 
Член 22 

Во членот 119 став (5) по зборот „понуди“ се додаваат зборовите: „и 

спроведување електронска аукција“. 
 

Член 23 
Во членот 120 став (1) алинеја 2 зборовите: „ќе овозможи да се поднесат понуди 
за секој договор за јавна набавка“ се заменуваат со зборовите: „не смее да е 

пократок од осум работни дена за стоки и работи, односно три работни дена за 
услуги“. 

 
Член 24 

Во членот 121 став (1) алинејата 1 се менува и гласи: 

„- како последна фаза во отворена постапка, ограничена постапка, постапка со 
конкурентен дијалог или во постапка со барање за прибирање на понуди или“. 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
„(3) Договорниот орган е должен да користи електронска аукција во постапките 
со конкурентен дијалог.“. 

 
Член 25 

Во членот 123 ставот (1) се менува и гласи: 
„Електронска аукција не е задолжителна за доделување договори за јавни 
набавки на: 

- консултантски услуги; 
- интелектуални услуги за осмислување, дизајнирање и изработка на идејни и 

други креативни решенија; 
- услуги за изработка на студии или елаборати или 

- услуги и стоки од занаетчии со вкупна проценета вредност до 20.000 евра во 
денарска противвредност на годишна основа“. 
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Член 26 
Во членот 129 став (2) по зборовите: „во истата постапка“ се додава запирка и 

зборовите: „односно во ист дел од постапка“. 
Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: 
„и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на 

понудите.“. 
 

Член 27 
Во членот 140 ставот (2) се менува и гласи: 
„Комисијата, пред да пристапи кон евалуација на понудите, задолжително 

проверува дали е објавена негативна референца на понудувачите до истекот на 
крајниот рок за поднесување на понудите, што соодветно го документира како 

дел од досието на постапката. Комисијата ја проверува валидноста и 
комплетноста на документацијата за утврдување на способност само на 

понудувачите за кои не е објавена негативна референца и тоа во рок од пет 
работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.“. 
Ставот (3) се менува и гласи: 

„Комисијата задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат 
документите за утврдување способност во рокот од ставот (2) на овој член. 

Комисијата не смее да создава предност во корист на одреден економски 
оператор со користење на бараните појаснувања или дополнувања.“. 
Ставот (4) се менува и гласи: 

„Никакви промени во техничката и финансиската понуда не смеат да се бараат, 
нудат или да се допуштаат од страна на комисијата, освен појаснување на 

понудата по претходно писмено барање на комисијата и исправка на аритметички 
грешки.“. 
Ставот (5) се менува и гласи: 

„Комисијата го утврдува рокот за доставување на дополнителното појаснување и 
дополнување кој не смее да е покус од пет работни дена, односно три работни 

дена кај постапката со барање за прибирање понуди од денот на приемот на 
барањето од страна на понудувачот.“. 
 

Член 28 
Во членот 198 став (1) зборот „спроведува“ се заменува со зборовите: „може да 

спроведе“. 
Алинејата 1 се менува и гласи: 
„- кога по претходно спроведени две отворени постапки или постапки со барање 

за прибирање на понуди не е поднесена ниту една понуда, односно кога по 
претходно спроведени две ограничени постапки не е поднесена ниту една пријава 

за учество во првата фаза, под услов да не се сменети условите од тендерската 
документација,“. 
Алинејата 8 се брише. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Вкупната вредност на дополнителните работи, непредвидените работи, вишоците 

на работи и кусоците на работи или на дополнителните услуги од ставот (1) 
алинеја 9 на овој член не смее да надмине 30% од вредноста на основниот 
договор.“. 

По ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5) кои гласат: 
„(3) Во случаите од ставот (1) алинеи 1, 4 и 9 од овој член договорниот орган ја 

започнува постапката со преговарање без претходно објавување на оглас само по 
добивање на претходна согласност од Советот. 

(4) Во случаите од ставот (1) алинеја 1 од овој член Советот при издавање на 
согласноста проверува дали договорниот орган извршил измени во тендерската 
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документација во претходно спроведените редовни постапки и тендерската 
документација што има намера да ја користи во постапката со преговарање. 

(5) По исклучок на ставот (3) од овој член, договорниот орган нема обврска да 
добие согласност пред да спроведе постапка со преговарање без претходно 
објавување на оглас врз основа на ставот (1) алинеја 4 од овој член доколку 

директно е загрозена безбедноста, животот и здравјето на луѓето.“. 
 

Член 29 
Членот 201 се менува и гласи: 
„(1) Државната комисија е државен орган кој е самостоен во својата работа и има 

својство на правно лице. 
(2) Државната комисија има стручна служба. 

(3) Со стручната служба раководи генерален секретар на Државната комисија кој 
учествува и на седниците на Државната комисија без право на глас. 

(4) На вработените во стручната служба се применуваат одредбите од Законот за 
административни службеници и од Законот за вработените во јавниот сектор. 
(5) Седиштето на Државната комисија е во Скопје. 

(6) Државната комисија се финансира од Буџетот на Република Македонија.“. 
 

Член 30 
Во членот 202 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите: „со полно работно време и не можат да имаат друга 

функција и да бидат вработени на друго работно место, или да добиваат друг 
надомест, освен платата и надоместоци од повремени едукативни и авторски 

хонорари“. 
Ставот (6) се менува и гласи: 
„Претседателот и членовите на Државната комисија од своите редови избираат 

заменик-претседател со мнозинство гласови.“. 
По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи: 

„(8) За време на траењето на мандатот претседателот и членовите на Државната 
комисија имаат право на плата. Коефициентот за пресметување на плата на 
Претседателот на Државната комисија изнесува 3,8, а за членовите изнесува 

3,7.“. 
 

Член 31 
Во членот 205 по ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6) кои гласат: 
„(4) Стручната служба на Државната комисија го подготвува годишниот извештај 

за работата на Државната комисија. 
(5) Државната комисија донесува финансиски, стратешки планови и годишна 

програма за работата на Државната комисија кои ги доставува до Собранието на 
Република Македонија најдоцна до крајот на март од тековната година и го 
организира нивното спроведување. 

(6) На финансиските и стратешките планови, како и на годишната програма за 
работа на Државната комисија согласност дава Собранието на Република 

Македонија.“. 
 

Член 32 

Во членот 210 алинеја 8 зборовите: „став (4)“ се заменуваат со зборовите: 
„ставови (4) и (5)“. 

 
Член 33 

Во членот 214 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) кои гласат: 
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„(5) Примените жалби се заведуваат во деловодната евиденција, се објавуваат на 
веб-страната на Државната комисија истиот ден кога се примени и по нив се 

формираат предмети. 
(6) Предметот за работа се распределува кај членовите и претседателот на 
Државната комисија по случаен електронски избор.“. 

 
Член 34 

Во членот 215 во воведната реченица по зборот „пет“ се додава зборот „работни“ 
и се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Во случај на жалба против решение на Советот за јавни набавки, Советот ја 

доставува потребната документација, при што соодветно се применуваат 
одредбите од оваа Глава, освен членовите 228 и 229 од овој закон“. 

 
Член 35 

Во членот 216 по ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи: 
„(6) При воспоставување на квалификациски систем, жалбата во однос на 
дејствијата или пропуштањата за преземање дејствија поврзани со тендерската 

документација се изјавува во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката 
за прием или одбивање на прием на понудувач во квалификациски систем.“. 

 
Член 36 

Во членот 220 став (1) алинеја 1 по зборот „Советот“ се додаваат зборовите: „или 

да го укине решението на Советот и предметот да го врати на повторно 
одлучување“. 

Во алинејата 7 по зборовите: „ја поништи одлуката“ се додаваат зборовите: „и да 
ја поништи целата постапка“. 

 

Член 37 
Во членот 222 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи: 

„(5) Ако Советот не постапи согласно член 215 од овој закон, Државната комисија 
по службена должност ќе го укине решението на Советот и предметот ќе го врати 
на повторно одлучување.“. 

 
Член 38 

Во членот 224 став (6) зборот „комплетирањето“ се заменува со зборот 
„доставувањето“. 
Ставовите (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) и (19) се 

бришат. 
Ставот (20) станува став (7). 

 
Член 39 

Во членот 232-г ставот (1) се менува и гласи: 

„Тој што свесно презел дејствија спротивно на овој закон или свесно пропуштил 
да преземе дејствија кои бил должен да ги преземе согласно овој закон поради 

што е објавена постапка за доделување договор за јавна набавка на стоки без 
согласност на Советот во случаите кога техничките спецификации можат да ги 
исполнат помалку од минималниот број на производители од член 36-а ставот (1) 

на овој закон и со тоа за себе или за друг ќе оствари поголема имотна корист, 
или ќе предизвика поголема штета, ќе се казни со казна затвор до една година.“. 

 
Член 40 

Во членот 232-и став (1) зборовите: „на дополнителни работи“ се бришат, а 
зборовите: „членот 99 став (3)“ се заменуваат со зборовите: „членот 99 ставови 
(3) и (5) и членот 198 ставови (3) и (5)“. 
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Член 41 
По членот 232-к се додаваат седум нови члена 232-л, 232-љ, 232-м, 232-н, 232-

њ, 232-о и 232-п кои гласат: 
 

„Член 232-л 

(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на овој закон или свесно 
пропуштил да преземе дејствија кои бил должен да ги преземе согласно овој 

закон поради што е објавена постапка за доделување договор за јавна набавка со 
рамковна спогодба без согласност на Советот во случаите кога нема најмалку 
седум производители, даватели на услуги или изведувачи на работи на пазарот 

во Република Македонија и на пазарите во странство што можат да ги исполнат 
барањата од техничките спецификации за поединечен дел спротивно на членот 

36-б став (1) на овој закон и со тоа за себе или за друг ќе оствари поголема 
имотна корист, или ќе предизвика поголема штета, ќе се казни со казна затвор до 

една година. 
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил 
за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна 

штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години. 
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил 

за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета 
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од три до пет години. 
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го стори од небрежност ќе се 

казни со затвор до шест месеци, за ставот (2) со затвор до една година и за 
ставот (3) со затвор од една до три години. 

 
Член 232-љ 

(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на овој закон или свесно 

пропуштил да преземе дејствија кои бил должен да ги преземе согласно овој 
закон поради што е објавена постапка за доделување договор за јавна набавка со 

рамковна спогодба без согласност од Советот во случаите каде се предвидени 
критериуми за утврдување способност кои може да ги исполнат помалку од седум 
економски оператори од пазарот во Република Македонија спротивно на член 36-

б ставот (2) на овој закон и со тоа за себе или за друг ќе оствари поголема 
имотна корист, или ќе предизвика поголема штета, ќе се казни со казна затвор до 

една година. 
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил 
за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна 

штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години. 
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил 

за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета 
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од три до пет години. 
(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го стори од небрежност ќе се 

казни со затвор до шест месеци, за ставот (2) со затвор до една година и за 
ставот (3) со затвор од една до три години. 

 
Член 232-м 

(1) Претседателот на комисијата за јавна набавка, неговиот заменик, членовите и 

нивните заменици кои ќе пропуштат да ги преземат дејствијата од членот 47 
ставови (8) и (9) на овој закон поради што не е објавена негативна референца 

против економски оператор ќе се казнат со казна затвор од една до пет години. 
(2) Лицето или раководното лице на организацискиот облик во чии рамки се 

вршат работи од областа на јавните набавки кое ќе пропушти да објави негативна 
референца согласно со условите на овој закон и со тоа ќе постапи спротивно на 
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членот 29-а став (3) алинеја 8 од овој закон ќе се казни со казна затвор од една 
до пет години. 

(3) За делото од ставот (2) на овој член одговорното лице кај договорниот орган 
ќе се казни со парична казна. 
 

Член 232-н 
(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на овој закон или свесно 

пропуштил да преземе дејствија кои бил должен да ги преземе согласно овој 
закон поради што е доделена рамковна спогодба без согласност од Советот со 
помалку од седум економски оператори во случаите на рамковна спогодба со 

повеќе економски оператори, спротивно на членот 118 став (2) од овој закон и со 
тоа за себе или за друг остварил поголема имотна корист, или предизвикал 

поголема штета, ќе се казни со казна затвор до една година. 
(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил 

за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна 
штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години. 
(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил 

за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета 
од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од три до пет години. 

(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го стори од небрежност ќе се 
казни со затвор до шест месеци, за ставот (2) со затвор до една година и за 
ставот (3) со затвор од една до три години. 

 
Член 232-њ 

(1) Претседателот на комисијата за јавна набавка, неговиот заменик, членовите и 
нивните заменици кои ќе пропуштат да утврдат издадена негативна референца 
против понудувач кој учествува во постапката и со тоа ќе постапат спротивно на 

членот 140 став (2) од овој закон ќе се казнат со казна затвор од една до пет 
години. 

(2) Одговорното лице кое ќе донесе конечна одлука за избор на понудувач 
против кој е издадена негативна референца спротивно на одредбите на овој 
закон ќе се казни со парична казна. 

 
Член 232-о 

Тој што нема да ги достави документите од членот 215 став (1) алинеи 1, 3 и 4 од 
овој закон до Државната комисија во рок од пет работни дена од приемот на 
жалбата и со тоа ќе постапи спротивно на членот 215 од овој закон ќе се казни со 

казна затвор од една до пет години. 
 

Член 232-п 
Доколку Државната комисија не одлучи во роковите утврдени во членот 224 од 
овој закон, претседателот на Државната комисија и нејзините членови ќе се 

казнат со казна затвор од една до пет години.“. 
 

Член 42 
Претседателот и членовите на Државната комисија именувани до денот на 
влегувањето во сила на овој закон продолжуваат да ја извршуваат функцијата до 

истекот на мандатот за кој се избрани. 
 

Член 43 
Одредбите од членот 29 од овој закон со кои се менува членот 201 од Законот за 

јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 
130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/2013, 28/2014 и 43/2014) во однос на 
примената на Законот за административни службеници и Законот за вработените 
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во јавниот сектор на вработените во стручната служба на Државната комисија, ќе 
започнат да се применуваат со отпочнувањето со примената на Законот за 

административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор. 
 

Член 44 

Постапките за доделување договори за јавни набавки започнати пред денот на 
влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно Законот за јавните 

набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 
53/11, 185/11, 15/13, 148/2013, 28/2014 и 43/2014). 
 

Член 45 
Се овластува Законодавно – правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за јавните набавки. 
 

Член 46 
Овој закон влегува во сила на осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 


