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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.180 од 05.12.2014 година 

 
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 и 130/14), во 
членот 3 по точка 38 се додаваат две нови точки 39 и 40 кои гласат: 

„39. „Превентивно одржување“ е: 
- следење на софтверското решение и дијагностицирање на неговата моментална 

состојба, односно препознавање на сите евентуални технички и системски 
дефекти и нивно проактивно разрешување, 
- интервенции во податоци за отстранување на настанатите грешки во податоците 

заради проблемите предизвикани од грешка во податоци или од ненамерна 
грешка при рутинска работа на корисниците, 

- отстранување на грешки направени од носителот на набавката при развојот на 
кодот,  
- одржување, вклучително и тестирање, следење, прилагодување и замена на 

компоненти со цел спречување на потенцијални испади на системите, 
- мерење, снимање и анализа на релевантни параметри и преземање соодветни 

мерки со цел да се обезбеди оптимална и доверлива работа на софтверското 
решение и минимизирање на можноста од дефект и/или 
- решавање на проблеми врз база на пријавени инциденти на софтверското 

решение; 
40. „Адаптивно одржување“ се измени и надградби во софтверското решение кои 

не се грешки во неговата работа, а се изведуваат на барање на договорниот 
орган;“. 
Точките 39 и 40 стануваат точки 41 и 42. 

 
Член 2 

Во членот 8 алинејата 2 се менува и гласи: 
„- 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,“. 
 

Член 3 

Во членот 14 став (4) по зборот „согласност“ се додаваат зборовите: „предвидени 
со овој и друг закон“. 

Во ставот (5) зборот „пет“ се заменува со зборот „седум“. 
 

Член 4 

Во членот 15 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите „а кај набавката на интелектуални услуги за осмислување, 

дизајнирање и изработка на идејни и други креативни решенија може да се 
склучат договори со повеќе понудувачи.“. 

 
Член 5 

Во членот 17 ставот (7) се менува и гласи: 

„Вредноста на договорот за услуги за превентивно одржување на софтверско 
решение на годишна основа не смее да надмине 20% од вкупната вредност на 

договорот за јавна набавка на услуга за изработка на софтверското решение за 
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потребите на договорниот орган и вредноста на адаптивното одржување. Услугите 
за адаптивно одржување се набавуваат во одделна постапка од услугите за 

изработка на софтверското решение.“ 
 

Член 6 

Во членот 36-а по ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6) и (7) кои 
гласат: 

„(4) Договорниот орган ја спроведува анализата од ставот (3) на овој член на тој 
начин што задолжително се обраќа со официјален допис или по електронски пат 
(електронска пошта) до производителите или економските оператори во 

Република Македонија и во странство што потенцијално можат да ги исполнат 
барањата од техничките спецификации или критериумите за утврдување на 

способност за поединечен дел кај постапката, во зависност од правниот основ за 
барање согласност од овој член. 

(5) Доколку анализата на пазарот се однесува и за барањата од техничките 
спецификации и за критериумите за утврдување на способност, договорниот 
орган ја спроведува на тој начин што во посебен допис се обраќа за 

произнесување во однос на барањата од техничките спецификации и во друг 
посебен допис за критериумите за утврдување на способност. 

(6) Во обраќањето до производителите или економските оператори од ставот (5) 
на овој член, договорниот орган треба да побара одговор од нивна страна дали ги 
исполнуваат или не ги исполнуваат барањата од техничките спецификации или 

критериумите за утврдување на способност. 
(7) Одговорите од производителите или економските оператори се чуваат 

најмалку пет години од денот на извршувањето на соодветниот договор за јавна 
набавка и се дел од досието на постапката.“. 
Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (8), (9) и (10). 

 
Член 7 

Во членот 40 став (1) по зборот „оператор“ се додаваат зборовите „и/или 
производител“. 
 

Член 8 
Во членот 116 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и 

се додаваат зборовите: „освен кај набавката на тестови со вклучена контрола, 
калибрација и потрошен материјал за лабораториска медицинска дејност, каде 
рамковната спогодба може да се склучи на период до три години.“. 

 
Член 9 

Во членот 200 став (1) алинеја 3 зборовите: „членот 14 став (17) на овој закон“ 
се заменуваат со зборовите: „овој и друг закон“. 

 

Член 10 
Во членот 202 ставот (6) се менува и гласи: 

„Претседателот и членовите на Државната комисија од редот на своите членови 
избираат заменик-претседател со мнозинство гласови, по принципот на ротација 
на секои шест месеци.“. 

 
Член 11 

Во членот 214 во ставот (6) точката на крајот од реченицата се заменува со 
запирка и се додаваат зборовите: „преку електронски систем за распределба на 

предметите.“ 
По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8) кои гласат: 
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„(7) Лицето одговорно за управување со електронскиот систем за распределба на 
предмети од редот на стручната служба од членот 201 став (2) на овој закон е 

должно да обезбеди распределба на предметите исклучиво по случаен 
електронски избор преку системот од ставот (6) на овој член. 
(8) Претседателот и членовите на Државната комисија се должни да постапуваат 

по предметите само ако им се распределени по случаен електронски избор.“ 
 

Член 12 
Во членот 224 став (1) се додава нова реченица која гласи: „Седницата ја 
свикува претседателот на Државната комисија". 

По ставот (6) се додаваат пет нови става (7), (8), (9), (10) и (11) кои гласат: 
„(7) По барање на најмалку 3 членови на Државната комисија а заради оправдани 

причини или добиени нови информации или факти кои што одат во прилог на 
итно решавање на предметот, Државната комисија одлучува во рок не подолг од 

3 работни дена од приемот на барањето доколку договорниот орган ја доставил 
документацијата по предметот. Рокот од 3 работни дена започнува да тече од 
денот на доставување на документацијата доколку во моментот на поднесување 

на барањето документација не била доставена. 
(8) Членовите на Државната комисија во прилог на барањето доставуваат 

образложение на причините или новите информации или факти од ставот (7) на 
овој член поради кои бараат постапување во пократок рок. 
(9) Претседателот на Државната комисија е должен по поднесеното барање од 

став (7) на овој член, односно по доставување на документацијата од став (7) на 
овој член, да свика седница во рокот од став (7) на овој член. 

(10) Ако претседателот на Државната комисија не свика седница во рокот од став 
(7) на овој член, седницата ја свикува заменикот на претседателот во рок од 2 
работни дена од денот на истекот на рокот од став (7) на овој член. Одлуката 

донесена на оваа седница се смета дека е донесена навремено. 
(11) Одлуките на Државната комисија се доставуваат електронски до странките 

во постапката во рок од 48 часа од завршувањето на седницата на која се донела 
одлуката, за што странките задолжително доставуваат електронска адреса до 
Државната комисија при доставување на жалбата, односно при доставување на 

одговор на жалбата“. 
Ставот (7) станува став (12). 

 
Член 13 

По членот 231 се додава нова Глава X-а и три нови члена 231-а, 231-б и 231-в 

кои гласат: 
 

„Глава X-а 
 

Прекршочни одредби 

 
Член 231-а 

(1) Глоба во износ од 7.500 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за сторен прекршок на претседателот на Државната комисија ако не свика 
седница во рокот од член 224 став (7) на овој закон. 

(2) Глоба во износ од 7.500 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за сторен прекршок на заменикот на претседателот на Државната 

комисија ако не свика седница во рокот од член 224 став (10) на овој закон. 
(3) Глоба во износ од 7.500 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за сторен прекршок на претседателот и на членот на Државната комисија 
доколку не постапи согласно член 214 став (8) од овој закон. 
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(4) Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за сторен прекршок на лицето одговорно за управување со електронскиот 

систем за распределба на предмети доколку не постапи согласно член 214 став 
(7) на овој закон. 

 

Член 231-б 
Надзор на примената на оваа глава врши Државниот управен инспекторат. 

 
Член 231-в 

Прекршочна постапка ќе води и прекршочни санкции за прекршоците предвидени 

во овој закон ќе изрече надлежен суд.“ 
 

Член 14 
Одредбите од членот 3 од овој закон со кои се менува членот 14 став (5) од 

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, 43/14 и 130/14) 
во однос на составот на Советот за јавни набавки ќе започнат да се применуваат 

по три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 15 
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 136/2007, 130/2008, 
97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14 и 130/14). 

 
Член 16 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за јавните набавки. 
 

Член 17 
Овој закон влегува во сила на осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 


