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Значењето на јавните набавки и средствата што се трошат на договори за
јавни набавки

Годишно, преку постапките за доделување договори за јавни набавки, се трошат огромни
суми парични средства од даночните обврзници. Во изминативе години, вредноста на
доделените договори за јавни набавки во Република Северна Македонија варираше и се
движеше од 621 милион евра во 2017 година до 956 милиони евра во 2016 година. Уделот
на јавните набавки во буџетот варираше од 19 % во 2017 година до 30 % во 2016 година.
Конечно, потрошените средства преку договорите за јавни набавки изнесуваат 6 % од БДП
во 2017 година, односно 10 % од БДП во 2016 година.

За споредба, во државите членки на Европската Унија на договори за јавни набавки се
трошат околу 2.000 милијарди евра годишно, односно околу 14% од БДП во рамките на ЕУ.
[5]

Земајќи ги предвид овие бројки, не е зачудувачки што ризикот од злоупотреба во областа на
јавните набавки е голем. На глобално ниво, се проценува дека помеѓу 10 % и 30 % од
вредноста на договорите за јавни набавки се „жртва“ на корупција. Овој тренд се должи на
недоволната контрола врз спроведувањето на постапките.[6]
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[1] Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2015 година
(Скопје, 2016 година), стр. 50, достапно на: https://bit.ly/3sRWZEB
[2] Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2016 година
(Скопје, 2017 година), стр.57, достапно на: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2014/08/Godisen-izvestaj-2016-1.pdf
[3] Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2017 година
(Скопје, 2018 година), стр. 49, достапно на: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2019/09/Godisen-izvestaj-BJN-2017.pdf
[4] Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2018 година
(Скопје, 2018 година), стр. 47, достапно на: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/Godisen-izvestaj-2018_BJN.pdf
[5] Communication from the Commission to the EP, the Council, the ECOSOC and the Committee of the Regions - Making Public
Procurement Work in and for Europe (Стразбур, 2017 година), стр. 2, достапно на: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25612
[6](Не)функционирањето на системот за спречување на корупцијата во јавните набавки во Македонија, Центар за граѓански
комуникации (Скопје, 2018 година), стр. 4, достапно на: https://bit.ly/3oeAdDl

Со новиот Закон за јавните набавки (ЗЈН), кој се донесе и почна да се применува во 2019
година, во Република Северна Македонија се прави обид да се отслика потребата и намерата
за зголемена контрола во оваа област, преку соработка на повеќе институции при
откривањето и санкционирањето на прекршителите. Целта е да се постигне целисходно и
транспарентно трошење на парите на даночните обврзници преку постапки за јавни
набавки, заради задоволување на потребите на договорните органи.

Приказ на потрошени средства преку јавни набавки во Република Северна Македонија

2015 2016 2017 2018

Вредност на потрошени средства (во евра)

Удел во буџетот на државата (во проценти)

Удел во БДП (во проценти)

755 мил. 956 мил. 621 мил. 755 мил.

25 % 30 % 19 % 22 %

8 % 10 % 6 % 7 %
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[1] [2] [3] [4]

https://bit.ly/3sRWZEB
http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2014/08/Godisen-izvestaj-2016-1.pdf
http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2019/09/Godisen-izvestaj-BJN-2017.pdf
http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/Godisen-izvestaj-2018_BJN.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25612
https://bit.ly/3oeAdDl


Статусот на усогласување на националното законодавство во областа на јавните         
набавки со она на ЕУ

Собранието на Република Северна Македонија го усвои новиот Закон за јавните набавки на
28 јануари 2019 година, со одложена примена од 1 април 2019 година.[7] Со новиот ЗЈН се
направи усогласување со Директивата 2014/24/ЕУ за јавни набавки во класичниот јавен
сектор, Директивата 2014/25/ЕУ за јавни набавки во секторски опфатените дејности, како и
доусогласување со Директивата 2007/66/ЕК за правни лекови во постапките за јавни
набавки.[8] Нивото на усогласеност на новиот ЗЈН со законодавството на ЕУ е оценето како
многу високо, од причина што ги одразува основните принципи на транспарентност, еднаков
третман и недискриминација од Договорот за функционирање на ЕУ.[9]

И покрај направениот напредок, неколку неусогласености со законодавството на ЕУ или со
судската практика на Европскиот суд на правдата остануваат и во новиот ЗЈН, и тоа:

Предизвици  и  можности  за  подобрување  на  контролата  во  јавните  набавки
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[7] Закон за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2019 од 1.2.2019 година)
[8]Директива 2014/24/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 26 февруари 2014 година за јавни набавки и за укинување на
Директива 2004/18/ЕЗ, CELEX број на прописот 32014L0024;
Директива 2014/25/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 26 февруари 2014 година за набавки на субјекти кои работат во
секторите водостопанство, енергетика, транспорт и поштенски услуги и за укинување на Директивата 2004/17/ЕЗ, CELEX број на
прописот 32014L0025 и Директива 2007/66/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 11 декември 2007 година за
изменување на Директивата бр. 89/665/ЕЕЗ на Советот и Директивата бр. 92/13/ЕЕЗ на Советот за подобрување на делотворноста
на постапките за ревизија при доделувањето јавни договори, CELEX број на прописот 32007L0066.
[9] Monitoring Report: The Principles of Public Administration (NORTH MACEDONIA), OECD (2019), стр. 21-22, достапно на:
http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2019-North-Macedonia.pdf
[10]COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT North Macedonia 2019 Report, стр.61, достапно на:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf

Со  Законот се поедноставуваат постапките и се зголемува транспарентноста.
Транспарентноста ќе се зголеми благодарение на новата обврска наметната на договорните
органи да ги објавуваат плановите за јавните набавки, огласите и известувањата,
тендерската документација и договорот за јавната набавка, како и нивните измени и
дополнувања, со што јавноста ќе може да следи една јавна набавка од самиот нејзин почеток
(фазата на планирање), па сè до целосната реализација на склучениот договор. Исто така, со
Законот се прави обид да се зајакне контролата на јавните набавки, преку воведување нов
механизам во вид на управна контрола, според искуствата во одредени европски земји.

водењето листа на негативни референци;

автоматското исклучување на економскиот оператор за одреден временски период од 
постапките за јавни набавки, како последица на негативната референца;

непредвидување (во ЗЈН) на еквивалент на одредбите поврзани со „самочистењето“ на 
економските оператори, и

автоматското исклучување од постапката за лица кои учествувале во подготовката на 
тендерската документација, без можност да докажат дека нивното учество  во 
подготовката на постапката за набавка не ја нарушува конкуренцијата[10].

Барањето на Директивата 2014/24/ЕУ во однос на следењето на јавните набавки
и известувањето за идентификуваните неправилности

Во член83 од Директивата 2014/24/ЕУ за јавните набавки е содржана обврската за државите
членки да обезбедат исполнување на задачите наведени во овој член, од страна на една или
повеќе национални институции, тела или структури. Поконкретно, државите членки треба да
обезбедат следење (мониторинг) на примената на правилата за јавни набавки.
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http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2019-North-Macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf


Кога институциите или структурите надлежни за следење ќе идентификуваат конкретни
прекршоци или системски проблеми, по сопствена иницијатива или по добивање
информации, тие ќе бидат овластени да ги известат националните ревизорски органи,
судовите, трибуналите или други соодветни органи или структури, како што е народниот
правобранител, националните собранија или комисиите во нив[11].

Предизвици  и  можности  за  подобрување  на  контролата  во  јавните  набавки
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[11] Директива 2014/24/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 26 февруари 2014 година за јавни набавки и за укинување
на Директивата 2004/18/ЕЗ, CELEX број на прописот 32014L0024

Во овој дел е даден краток компаративен преглед на системите за следење и контрола на
јавните набавки во регионот. и тоа како во државите членки на ЕУ, така и во државите
кандидатки. Воедно, преку прегледот може да се согледа генезата на настанувањето на
новиот систем за контрола на јавните набавки во Република Северна Македонија, како и да
се направи споредба на сличностите или отстапувањата од системите присутни во регионот.

Краток преглед на правно-институционалната рамка за следење и контрола
на јавните набавки во другите држави

Вид контрола

Надлежен орган

Опфат

Специфичности

Управен надзор

Централно тело за политиките за јавни набавки

Нема специфично ограничување, освен што не се спроведува по
истекот на апсолутниот рок од три години од завршувањето на
постапката за јавна набавка

Спроведувањето на управниот надзор не го прекинува
спроведувањето на постапката за јавна набавка;
За утврдена неправилност со елементи на прекршок, Централното
тело може да поведе постапка пред прекршочен суд, за што го
известува државното правобранителство;

Од 1.300 евра до 130.000 евра за набавувачот;

Од 660 евра до 6.600 евра за одговорното лице на набавувачот;

Хрватска

Глоби за сторен
прекршок

Вид контрола

Надлежен орган

Опфат

Специфичности

Контрола

Државна комисија за ревизија

/

Државната комисија за ревизија може да изрекува санкции за
прекршителите.

За набавувачи со буџет над законски утврдениот праг и/или
набавувачи кои можат да се класифицираат како средни или како
големи претпријатија - од 10.000 до 100.000 евра;

За набавувачите под законскиот праг или за оние кои можат да се
класифицираат како мали претпријатија - од 5.000 до 25.000 евра;

Словенија

Глоби за сторен
прекршок

На одговорните лица во правните лица - од 100 до 2.000 евра;
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Предизвици  и  можности  за  подобрување  на  контролата  во  јавните  набавки
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Вид контрола

Надлежен орган

Опфат

Специфичности

Мониторинг

Канцеларија за јавни набавки

Основа за мониторинг:

Мониторингот не го прекинува спроведувањето на постапката за јавна
набавка

За набавувачот од 850 евра до 8.500 евра;
За одговорното лице или за друго службено лице вклучено во
јавните набавки кај набавувачот - од 250 евра до 680 евра;

Србија

Глоби за сторен
прекршок

Вид контрола

Надлежен орган

Специфичности

Контрола

Агенција за јавни набавки

Проверките се спроведуваат во две фази: пред објавување на огласот
за јавна набавка (проверка на техничката спецификација) и по
објавувањето на огласот;

Бугарија

Глоби за сторен
прекршок

Опфат

1. Постапки по случаен избор, кои се засноваат на проценка на ризикот;

3. Измените и дополнувањата на договорите за јавни набавки, со кои се
зголемува вредноста на истите за најмалку 20 %;

За проверка на техничките спецификации, Агенцијата може да користи
надворешни експерти, специјалисти во соодветната област, кои
подготвуваат мислења;
Контролата врз измените и дополнувањата на склучените договори се
врши пред да се склучи анексот и опфаќа проверка на постоењето на
условите за промена на договорот;

Последователната надворешна контрола на спроведувањето на
постапките за јавни набавки, вклучително и контролата на
спроведувањето на договорите за јавни набавки, ја спроведуваат
Националниот завод за ревизија и Агенцијата за државна финансиска
инспекција, секој врз органите што се под негова надлежност;

/

2. Сите постапки со преговарање, чијашто проценета вредност е
повисока од законски утврдениот вредносен праг, и

2. По барање на физичко или правно лице, вклучително и орган на
управа и јавна институција, или

3. По службена должност, за постапките со преговарање без
објавување оглас;

1. Донесениот годишен план за мониторинг;



Покрај инкорпорирање на барањата од Директивата на ЕУ во однос на следењето,
контролата и известувањето за јавните набавки, хрватскиот Закон за јавните набавки го
разработува и механизмот на управен надзор над спроведувањето на Законот и другите
прописи во областа на јавните набавки. Управен надзор спроведува Централното тело за
политиките за јавни набавки, со цел да се превенира, отстрани или да се открие
неправилност, односно повреда на прописите. Спроведувањето на управниот надзор не го
прекинува спроведувањето на постапката за јавна набавка. Предвидени се и исклучоци од
примената на управниот надзор, меѓу кои е истекот на апсолутниот рок од три години од
завршување на постапката за јавна набавка. Централното тело доставува до набавувачот и
до барателот на надзорот мислење со утврдени неправилности и препорака за нивно
отстранување. Ако со надзорот се утврди неправилност која има елементи на прекршок,
Централното тело може да поведе постапка пред прекршочен суд и за тоа да го извести
државното правобранителство. Законот пропишува глоба за сторени прекршоци од страна
на набавувачот, кои се движат од 1.300 евра до 130.000 евра, додека за одговорното лице
кај набавувачот глобите се движат од 660 евра до 6.600 евра.[12]
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[12] Zakon o javnoj nabavi (Naroden Novine 120/16)
[13] Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

Словенечкиот Закон за јавните набавки не содржи дополнителни одредби во однос на
обврските дадени во Директивата на ЕУ, но ја определува Државната комисија за ревизија
како овластена комисија што ќе врши контрола на јавните набавки и ќе изрекува санкции за
прекршителите. При утврдувањето дали се исполнети условите за поведување прекршочна
постапка против договорниот орган, понудувачот, кандидатот или подизведувачот и нивното
одговорно лице, истите се должни да ѝ ги предадат на Државната комисија за ревизија сите
документи и докази што таа ќе им ги побара, и тоа најдоцна во рок од три работни дена по
приемот на писменото барање. Паричните казни што можат да им се изречат за сторен
прекршок на правните лица – набавувачи кои имаат буџет над законски утврдениот праг и/
или можат да се класифицираат како средни или големи претпријатија се движат од 10.000
до 100.000 евра, а за набавувачите под законскиот праг или за оние кои можат да се
класифицираат како мали претпријатија истите се движат од 5.000 до 25.000 евра. На
одговорните лица во правните лица може да им биде изречена парична казна за сторен
прекршок која се движи од 100 до 2.000 евра.[13]

4.2. Словенија

Во српскиот Закон за јавните набавки се уредува мониторингот над примената на прописите
за јавни набавки што го спроведува Канцеларијата за јавни набавки, со цел да се
превенираат, отстранат или да се откријат неправилности, односно повреди на прописите.
Мониторинг на конкретни постапки може да се спроведе: 1) по донесениот годишен план за
мониторинг; 2) по барање на физичко или правно лице, вклучително и орган на управа и
јавна институција, или 3)по службена должност, за постапките со преговарање без
објавување оглас. Мониторингот не го прекинува спроведувањето на постапката за
јавна  набавка. Со цел да ѝ се даде поголема моќ на Канцеларијата при вршење на
мониторингот, набавувачите се обврзани да ги достават бараните податоци во рок од 

4.3. Србија

4.1. Хрватска

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588


15 дена од приемот на барањето. Законот пропишува глоба за прекршоци сторени од страна
на набавувачот, кои се движат од 850 евра до 8.500 евра, додека за одговорното лице или за
друго службено лице вклучено во јавните набавки кај набавувачот глобите се движат од 250
евра до 680 евра.[14]
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[14] Закон о јавним набавкама, „Службени гласник РС" бр.91/2019
[15] Закон за обществените поръчки, 15.4.2016, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2136735703

Според бугарскиот Закон за јавните набавки, Агенцијата за јавни набавки е надлежна да
врши контрола на јавните набавки, и тоа на: 1) постапки по случаен избор, кои се засноваат
на проценка на ризикот; 2) сите постапки со преговарање, чијашто проценета вредност е
повисока од законски утврдениот вредносен праг, и 3) измените и дополнувањата на
договорите за јавни набавки, со кои вредноста на истите се зголемува за најмалку 20 %.

4.4. Бугарија

Национална правна и институционална рамка за следење и контрола на јавните
набавки, како и за санкционирање на идентификуваните неправилности

Проверките се спроведуваат во две фази - пред и по објавувањето на огласот за јавна
набавка. Проверката на техничката спецификација, како најбитен документ во првата фаза,
опфаќа проверка на усогласеноста со барањата и правилата за нејзиното изготвување. Како
резултат на извршената проверка, Агенцијата изготвува и првично и конечно мислење и ги
испраќа до набавувачот кој треба да постапи по истите, а ако не постапи, тогаш треба да
приложи писмено образложение во досието од постапката. При проверката на техничките
спецификации, Агенцијата може да користи надворешни експерти, специјалисти во
соодветната област, кои се наоѓаат на листата што ја води Агенцијата. За резултатот од
проверката, надворешниот експерт подготвува мислење, кое се вклучува во првичното
мислење на Агенцијата.

Контролата врз измените и дополнувањата на склучените договори се врши пред да се
склучи анексот и опфаќа проверка на постоење на условите за промена на договорот.
Набавувачот ги наведува причините за потребата од анекс, поткрепени со докази. Агенцијата
дава мислење за законитоста на планираните договорни измени и го испраќа до
набавувачот.

Последователната (ex-post) надворешна контрола врз спроведувањето на постапките за
јавни набавки, вклучително и контролата врз спроведувањето на договорите за јавни
набавки, ја спроведуваат Националниот завод за ревизија и Агенцијата за државна
финансиска инспекција, секој врз органите што се под негова надлежност.[15]

Во Република Северна Македонија не постои единствен орган со сите надлежности наведени
во член 83 од Директивата 2014/24/ЕУ. Во продолжение се наведени статусот и улогата на
секој орган кој има некаква функција во контролата на јавните набавки и/или во
преземањето дејствија за санкционирање. Исто така, наведени се и видовите прекршочни и
казнени санкции за прекршителите.

Согласно членовите 43 и 45 од ЗЈН, работите во врска со развојот на системот на јавни
набавки, како и обезбедувањето рационалност, ефикасност и транспарентност во
спроведувањето на јавните набавки, ги врши Бирото за јавни набавки (БЈН или Биро), како
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орган на државната управа во состав на Министерството за финансии. Меѓу другото, БЈН ги
врши следниве работи преку кои учествува во следењето, идентификувањето и/или
санкционирањето на неправилностите во јавните набавки:
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[16] Членови 172-178, Закон за јавните набавки, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2019 од 1.2.2019 година

го следи и го анализира спроведувањето на прописите за јавни набавки,
функционирањето    на системот за јавни набавки и иницира промени во насока
на негово подобрување;

Предмет на новиот контролен механизам наречен управна контрола се постапките за
јавни набавки чија проценета вредност е над 500.000 евра во денарска противвредност (кај
набавката на стоки или услуги) и над 2.000.000 евра во денарска противвредност (кај
набавката на работи). Покрај тоа, Бирото може да врши контрола и на која било постапка за
јавна набавка врз основа на проценката на ризиците од кршење на одредбите од ЗЈН и по
случаен избор.

Контролата се врши пред испраќање на одлуката за избор или за поништување на
постапката до учесниците во постапката. Со започнувањето на управната контрола,
договорниот орган ја запира постапката додека трае контролата, која пак се спроведува во
рок од 10 дена од денот на испраќање на известувањето за започнување на контролата.
Контролата завршува со доставување записник, што го составуваат службениците од Бирото
кои ја извршиле истата.

Доколку во управната контрола не се најдат неправилности кои влијаат врз исходот на
постапката, договорниот орган ќе продолжи со постапката. Доколку Бирото најде
неправилности кои влијаат врз исходот на постапката, тоа ќе даде инструкции за тоа што
треба да преземе договорниот орган за да ги отстрани неправилностите или за да ја поништи
постапката доколку во оваа фаза од постапката истото не е можно.

Доколку при вршењето на управната контрола, БЈН утврди една или повеќе неправилности
кои имаат обележје на прекршок или казниво дело, тоа може да поднесе прекршочна
пријава до надлежниот суд или да го извести надлежното Јавно обвинителство на Република
Северна Македонија.[16]

Договорниот орган е обврзан да постапи во согласност со инструкциите на Бирото, освен
доколку не достави дополнително образложение. Доколку Бирото не го прифати
образложението, целокупната документација од постапката се испраќа до Државната
комисија за жалби по јавните набавки (ДКЖЈН), која донесува конечно и обврзувачко
решение за образложението. За да се избегне одолжувањето на постапките кои се предмет
на управна контрола, сите рокови за дејствијата во постапката се прилично кратки.

врши управна контрола во согласност со условите од ЗЈН и изготвува инструкции кои ќе 
послужат како интерни упатства за внатрешната организација на БЈН при вршењето 
управна контрола, и

за констатираните неправилности од добиените известувања веднаш ги информира
   договорните органи, а по потреба и надлежните органи.

дава мислење за исполнетоста на условите во постапките со преговарање без
објавување   оглас, согласно условите од ЗЈН;



5.2. Статусот и улогата на Државната комисија за жалби по јавните набавки
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[17] Членови 130-135, 141, Закон за јавните набавки, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2019 од 1.2.2019 година
[18] Закон за државната ревизија, ,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15,
27/16 и 83/18)
[19] Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2019 од
19.1.2019 година
[20] Закон за заштита на конкуренцијата, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18

ДКЖЈН е самостоен државен орган со својство на правно лице, надлежен за решавање на
жалби во постапката за доделување договори за јавни набавки и за јавно-приватно
партнерство, заради обезбедување правна заштита врз основа на принципите на законитост,
ефикасност, економичност и контрадикторност на постапката. Собранието на Република
Северна Македонија ги избира членовите на ДКЖЈН. Во жалбената постапка, ДКЖЈН
постапува во границите на жалбените наводи, а по службена должност проверува дали се
сторени битни повреди на ЗЈН[17].

5.4. Статусот и улогата на Државната комисија за спречување на корупцијата

Работите на државната ревизија во Република Северна Македонија ги врши Државниот
завод за ревизија (ДЗР), како државен орган, со својство на правно лице, независен во
своето работење. Со ДЗР раководи главен државен ревизор, кого го избира и го разрешува
Собранието на Република Северна Македонија[18].

Согласно член 180 од ЗЈН, ревизијата на користењето и трошењето на средствата за јавни
набавки од страна на договорните органи ја врши ДЗР. Доколку во констатираните наоди
има елементи на кривично дело, ДЗР го известува надлежното јавно обвинителство.

Комисијата за заштита на конкуренцијата (КЗК) е самостоен државен орган со својство на
правно лице и е независна во своето работење и во донесувањето на одлуките во рамките на
нејзината надлежност. Собранието на Република Северна Македонија ги избира членовите
на КЗК.[20]

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) е самостојна и независна во
вршењето на работите и има својство на правно лице. Собранието на Република Северна
Македонија ги избира членовите на ДКСК.[19] Меѓу другото, ДКСК ги има следниве
надлежности:

5.3. Статусот и улогата на Државниот завод за ревизија

постапува по пријави од физички и од правни лица за сомнежи за корупција и судир
на интереси;

покренува иницијатива пред надлежните органи за поведување постапка за
утврдување одговорност на службени лица, и

покренува иницијатива за поведување постапка за кривично гонење во предметите
по кои постапува.

5.5. Статусот и улогата на Комисијата за заштита на конкуренцијата

Во контекст на јавните набавки, КЗК ги истражува и ги санкционира случаите на
ограничување на конкуренцијата меѓу економските оператори и обезбедува еднаков
третман и недискриминација на истите.



5.6. Статусот и улогата на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија
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[21] Закон за јавното обвинителство, „Службен весник на РСМ“ бр. 42/2020 од 16.2.2020 година)
[22]Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08,
139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14,
196/15, 226/15, 97/17 и 248/18)

Jавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган кој ги гони сторителите на
кривичните дела и на други со закон утврдени казниви дела и врши други работи утврдени
со Законот.[21] Jавниот обвинител на Република Северна Македонија одговара пред
Собранието на Република Северна Македонија.

5.8. Прекршочни и кривични дела поврзани со јавните набавки

БЈН, ДЗР и ДКСК се потписници на Меморандумот за соработка во 2007 година, согласно кој
меѓусебно разменуваат информации на редовна основа. Вообичаено се одржуваат
координативни состаноци на полугодишно и на годишно ниво. Понекогаш овие институции
разменуваат податоци и за конкретни случаи.

За разлика од претходниот Закон за јавните набавки, во кој со еден од законите за
дополнување беа вградени и казнени одредби, во новиот ЗЈН е вратен стариот концепт на
категоризирање на повредите на законските обврски во прекршоци за кои се изрекува
глоба. Поточно, во членот 181 од ЗЈН се утврдени:

5.7. Соработката меѓу органите во откривањето на неправилностите

глоба за сторен прекршок (опфатени се 15 прекршувања на различни законски одредби)
во износ од 500 до 1.000 евра, што може да му се изрече на одговорното, односно на
овластеното лице во договорниот орган, и

глоба за сторен прекршок (исто така, опфатени се 15 прекршувања на различни
законски одредби) во износ од 1.000 до 2.000 евра, што може да му се изрече на
одговорното лице во договорниот орган.

Кривичниот законик во член 275-в ги утврдува како кривично дело злоупотребата на
постапката за јавен повик, доделувањето договор за јавна набавка или јавно-приватно
партнерство, кое се санкционира со парична казна или со казна затвор до 3 години.
Повисока казна се предвидува за дело со кое се остварува значителна имотна корист или се
предизвикала значителна штета. Ако злоупотребата на службената положба и овластување е
сторена при вршење јавни набавки или на штета на средствата од буџетот на Република
Северна Македонија од јавните фондови или од други средства на државата, казната според
Кривичниот законик е затвор во траење од најмалку 5 години. Исто така, Кривичниот
законик во член 96-б содржи споредна казна: забрана за учество во постапки за јавен повик,
доделување договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство, за
правното лице кое ја злоупотребило својата дејност и за кое постои опасност во иднина да го
повтори делото[22].

Во првата нецела година од примената на новиот ЗЈН, а со тоа и на управната контрола, БЈН
спровело управни контроли на 128 постапки за јавни набавки, додека во текот на 2020
година, заклучно со 30.9.2020 година, бројот на спроведените управни контроли е 160.
Исходот од досега спроведените управни контроли е следен:

Статистички податоци од остварувањето на надлежностите на различните
органи во областа на јавните набавки06



во 121 постапка не се констатирани неправилности кои влијаат врз исходот на
постапката, па Бирото му дало инструкции на договорниот орган да продолжи со
постапката, согласно Законот;
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[23] Решение за позитивен одговор на барањето за слободен пристап до информациите од јавен карактер бр. 03-1505/2 од
12.11.2020 на Бирото за јавни набавки
[24] Извештај од мониторингот на јавните набавки бр.33 (јули-декември 2019), Центар за граѓански комуникации (Скопје, 2020
година), стр.6, достапно на: http://www.ccc.org.mk/images/stories/33mk.pdf
[25]Годишен извештај на Државната комисија за жалби по јавните набавки за 2018 година (Скопје, 2019 година), стр. 8, достапно
на: https://dkzjn.gov.mk/sites/default/files/dokumenti/4.%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%
D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98_2018%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%
BD.pdf
[26] Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на Државниот завод за ревизија во 2019 година (Скопје, 2020
година), стр. 20, достапно на: https://dzr.mk/sites/default/files/2020-06/Godisen_izvestaj_2019_MKD.pdf
[27] Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2018 година
(Скопје, 2018 година), стр.30

По спроведените контроли во 2019 година, Бирото не доставило ниту една прекршочна
пријава до надлежниот суд, ниту пак испратило известување до Јавното обвинителство.[24]
Во текот на 2018 година, до ДКЖЈН се пристигнати вкупно 737 жалби, од кои се решени 715
предмети, додека 22 предмета (поради некомплетната документација) сè уште не се решени
и се пренесени за решавање во 2019 година. Странките побараа судска заштита пред
Управен суд во 95 случаи од вкупно 715 решени предмети, односно тужени се 13,29 % од
сите решенија на ДКЖЈН.[25]

Во текот на 2019 година, ДЗР во рамките на вршењето на планираните ревизии, изврши
ревизија и на јавните набавки кај субјектите кои беа предмет на ex-post ревизијата и утврди
35 наоди во конечните ревизорски извештаи.[26] Најчести неправилности констатирани во
постапките за јавни набавки се дека тендерската документација не била изготвена во
согласност со ЗЈН и дека набавката е извршена без да се спроведе постапка за јавна
набавка. Исто така, констатирани се слабости во фазата на евалуација и давањето предлог за
избор на најповолен понудувач, во фазата на склучување на договорите и во планирањето на
јавните набавки.

во 37 постапки се утврдени неправилности кои влијаат врз исходот на постапката и
кои не можат да се отстранат, па Бирото му дало инструкции на договорниот орган да
донесе одлука за поништување на постапката;

во 22 постапки се утврдени неправилности кои влијаат врз исходот на постапката, а кои
можат да се отстранат, па истите биле вратени на повторна евалуација;

во 9 постапки Бирото го дополнило и изменило првичниот записник по доставеното
дополнително образложение од страна на договорниот орган, и

во 7 постапки Бирото не го прифатило дополнителното образложение од договорниот
орган и е поведена постапка пред ДКЖЈН.[23]

Според официјалните податоците на ДКСК, во 2014 година се поднесени 25 пријави за
потенцијална корупција, во 2015 година 10 пријави, во 2016 година 3 пријави и во 2017
година 7 пријави. Во првите три месеци од 2018 година, ДКСК постапила по две поднесени
пријави, за кои, по испитувањето на наводите, е констатирано дека нема елементи за
продолжување на постапката.[27] Иако тоа е најчестиот одговор на ДКСК во последниве
неколку години, сепак Комисијата претходно констатирала постоење основа за сторени
кривични дела при вршењето на службената положба и овластување од страна на
одговорните лица кај договорните органи, затоа што при спроведувањето на постапките за

http://www.ccc.org.mk/images/stories/33mk.pdf
https://dkzjn.gov.mk/sites/default/files/dokumenti/4.%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98_2018%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/2020-06/Godisen_izvestaj_2019_MKD.pdf


спроведувањето на постапките за јавни набавки не обезбедиле правилно и законско
користење на средствата на институциите, како и соодветна заштита за нив.[28]
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[28]Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2014 година
(Скопје, 2015 година), стр. 30, достапно на: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2014/08/izvestaj_2014_BJN.pdf
[29]Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2018 година
(Скопје, 2018 година), стр. 31
[30]Информација со статистички податоци за кривичните предмети од областа на корупцијата за 2019 година, достапна на:
https://vlada.mk/node/22484

Заклучни согледувања и препораки

Долгогодишните барања на стручната и засегнатата јавност, искажани во голем број
извештаи и конференции за воведување механизми преку кои ќе се идентификуваат и
санкционираат прекршувањата на прописите за јавни набавки во текот на спроведувањето
на постапката за јавна набавка, конечно се имплементирани во актуелниот ЗЈН. Потребно е
да помине извесен временски период за да се даде цврста оценка за ефикасноста и
ефективноста на управната контрола. Во продолжение се дадени првичните согледувања
базирани на официјалните податоци и експертското искуство.

Според последните официјални информации на КЗК, во 2018 година не се утврдени потешки
или полесни прекршоци во областа на јавните набавки и конкуренцијата во овие постапки,
слично како и претходно.[29]

Во 2019 година, во предметите за кривични дела од областа на корупцијата биле издадени
17 наредби за спроведувања истрага и доминира бројот на евидентирани предмети за
случаи на корупција во јавните набавки. Истата година се евидентирани вкупно 9 нови
предмети за случаи на корупција од висок профил и сите тие во текот на 2019 година се со
статус „во тек“. Истата година се покренати вкупно 10 обвинителни акти и се донесени 10
пресуди, од кои една пресуда е ослободителна[30].

Не треба да се очекува новиот механизам на управна контрола или каков било друг
механизам со иста или со слична цел да има најширок можен опфат. Наместо на квантитет,
контролата треба да добие на квалитет. Во спротивно, може да се случи од преголема
задлабоченост во деталите, да не се гледа целата слика. Очекувањата дека поголем број
постапки ќе бидат предмет на управна контрола се практично невозможни и нерационални.
Имено, бројот на вработените во БЈН, а особено бројот на искусните и стручни лица кои
можат да вршат контрола, како и бројот на надворешно ангажираните лица, е ограничен. Во
моментов, во одделението за управна контрола при БЈН се вработени пет административни
службеници. Исто така, ефикасноста е едно од начелата во јавните набавки, кое налага
спроведување постапка за набавка со минимални трошоци и во дадени рокови. Ако голем
број постапки бидат предмет на управна контрола, особено оние со помала вредност во кои
роковите за спроведување на постапката се кратки, сериозно се ризикува системот за јавни
набавки да прерасне во бавен и неефикасен систем.

7.1. Согледувања

Имајќи го предвид сево ова, неопходно е да се воспостави селективност во постапките што
ќе потпаднат под контрола. Избраниот приод во ЗЈН, со одредување вредносен праг над кој
секоја постапка за набавка во текот на нејзината имплементација ќе биде предмет на
контрола, може да се оцени како добар. На тој начин, сите големи набавки (по вредноста) кај
кои постои ризик од злоупотреба на повисоки суми средства, ќе бидат контролирани, и тоа
додека постапката е во тек, за да може навреме да се превенира злоупотребата.

07

https://vlada.mk/node/22484


Законското решение предвидува предмет на управна контрола да бидат и други постапки,
избрани врз основа на: 1) проценка на ризикот што се утврдува со примена на индикаторите
за проценка на ризикот, имплементирани во Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН),
и 2) случаен избор, кои ЕСЈН ги одредува по случаен избор. Во обата случаја, изборот е
целосно автоматизиран.
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Иако примарната функција на ДКЖЈН е да биде коректив на сторените неправилности во
постапките за јавни набавки во случај на жалба поднесена од учесник во постапката, ЗЈН ѝ
дава овластување и обврска во обжалените постапки да проверува и да открива сторени
битни повреди на ЗЈН. Во рамките на групата битни повреди, ЗЈН вклучува сериозни
прекршувања кои даваат индиции за злоупотреба, како што се: неисклучување понудувач од
постапката, иако тој морал да биде исклучен; поставување критериуми за способност, кои не
се во согласност со ЗЈН, и објавување на тендерската документација која довела или можела
да доведе до дискриминација на економските оператори или до ограничување на пазарната
конкуренција. Дополнително, доколку има несогласување меѓу БЈН и договорниот орган, во
однос на дадените наоди и инструкции во спроведената управна контрола, ДКЖЈН ја има
улогата на орган што одлучува мериторно. Вака конципираните решенија во ЗЈН, на некој
начин, претставуваат дополнителен филтер за откривање на неправилностите сè до
конечноста на решението за избор или за поништување на постапката за јавна набавка.

Генералната политика во државата, која се одразува и на Законот за прекршоците, е да се
намалуваат износите на глобите и истите да кореспондираат со големината на субјектот-
прекршител, па оттаму може да се каже дека висината на глобите во ЗЈН е усогласена со
оваа политика. Споредбено гледано, износот на глобата што може да му се изрече на
одговорното лице, согласно ЗЈН, се движи во рамките на износите утврдени во законите на
државите во регионот. Но, за разлика од нив, во националниот ЗЈН не се пропишани глоби за
сторен прекршок од страна на правното лице – набавувач, кои во овие држави се движат од
800 до 130.000 евра.

Отсуствува брзо и ефикасно процесуирање и санкционирање на прекршителите на ЗЈН. Во
наодите од управните контроли на БЈН (ex-ante) и од извештаите на ДЗР (ex-post) можат да се
најдат сериозни индиции за постоење на корупција. Официјалните бројки на отворени
случаи, односно иницирани и водени прекршочни и кривични постапки поврзани со јавните
набавки од страна на органи, како што се ДКСК и ЈО, а особено бројот на случаите кои имале
судска разрешница со санкционирање на сторителите, се исклучително мали, особено ако
овие бројки се споредат со високите проценти за степенот на корупцијата поврзана со
трошењето на јавните средства, добиени во неколку релевантни истражувања на
реномирани меѓународни организации. Многу често, дел од овие институции јавно
најавуваат отворање на случаите на злоупотреба и корупција, за по одреден временски
период јавноста многу малку да се информира за истите, а на крајот и сосема да ги заборави.



ПРЕПОРАКИ
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Заради зголемување на транспарентноста и ефективноста на системот на управни контроли,
во ЗЈН треба да се доуредат следниве аспекти:

2. Да се намалат утврдените вредносни прагови над кои се спроведува управна
контрола. Ако како репер се земе 2019 година, тогаш со намалените вредносни
прагови (на пример, од 1 мил. евра за работи и 300.000 евра за стоки и услуги) под
обврската за задолжително спроведување управна контрола ќе потпаднат околу 210
постапки годишно. Со веќе стекнатото искуство и зголемените капацитети на БЈН во
спроведувањето управни контроли, ова би требало да биде максималната бројка
контролирани постапки по оваа основа.

3.  Вклучување надворешни (стручни лица) во спроведувањето на управната
контрола, каков што е случајот со бугарскиот систем за јавни набавки. Нивната улога
би била особено корисна во оценувањето на усогласеноста на објавените тендерски
документации и специфичните технички спецификации со законските услови и
барања. Позитивни страни од воведувањето на таквата можност ќе бидат зголемување
на транспарентноста во самата управна контрола и, следствено, и во самата постапка
за јавна набавка, како и стекнување доверба кај засегнатата јавност во однос на
функционалноста и целисходноста на овој механизам. Конечно, дополнителниот број
лица вклучени во контролите ќе овозможи предмет на управна контрола да бидат
поголем број постапки за јавни набавки. Негативна страна на ваквото решение е тоа
што е неопходно да се донесат дополнителни правила за условите што треба да ги
исполнат овие лица, за начинот на кој ќе бидат избрани, односно назначени и за
нивната формална улога во контролата, како и да се изнајдат начини за нивно
привлекување и средства за надоместок за нивниот ангажман.

1. БЈН да може да врши управна контрола и врз основа на барање поднесено од
физичко или од правно лице (вклучително и орган на управа и јавна институција), што
како основа постои во системите за управна или слична контрола на јавните набавки во
државите од регионот. Притоа, барателот не мора да го докаже својот интерес во
набавката, но треба да ги наведе основите за сомневање дека во започнатата постапка
за јавна набавка се извршени или постои ризик од појава на неправилности и
злоупотреби. Сегашното законско решение не дозволува никаква флексибилност во
изборот на постапките што ќе бидат контролирани, бидејќи „изборот го врши“ или ЗЈН
или ЕСЈН.

4. Постапките за кои управната контрола се врши по случаен избор, да не бидат во
прекин додека трае управната контрола. Вакво правило за сите постапки кои се
предмет на управна контрола или сличен мониторинг постои во системите за јавни
набавки на државите од регионот. Суспензивниот карактер на управната контрола е
оправдан во постапките со голема вредност или во оние кои, според предефинираните
параметри, ЕСЈН ги утврдува како ризични. Но, за постапките кои се со помала
вредност и со кратки рокови за спроведување, штетата ако се закочи набавката може
да биде поголема од користа од евентуално откриената неправилност.

7.2.
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6.   Потребно е во ЗЈН да се воведе глоба за сторен прекршок од страна на правното
лице –набавувач, чијшто износ ќе биде усогласен со рамката дадена во Законот за
прекршоци. Согласно овој општ закон, во ЗЈН можат да се пропишат казни чијашто
максимална висина за набавувачите кои располагаат со буџети што соодветствуваат на
приходите на големите трговци може да достигне и до 20.000 евра. Воведувањето и пред
сѐ изрекувањето на глобите за правни лица ќе влијае врз поголемата одговорност и
ажурност во преземањето дејства во постапките за јавни набавки од страна на
одговорните и службените лица кај договорните органи.

7. Потребно е преку веб-страниците на органите надлежни за истражување на
прекршочните и кривичните дела во областа на јавните набавки и/или за гонење на
сторителите, особено преку веб-страницата на ДКСК, јавноста редовно да се
информира (на систематичен и следлив начин) за текот на случаите. Колку јавноста е
поинформирана за состојбите во конкретните предмети, толку поголем ќе биде
притисокот врз надлежните органи да се дојде до брза разрешница и евентуално
санкционирање на прекршителите, ако се утврди вина. Следствено, и довербата во
функционирањето или во целисходноста на овие институции ќе биде многу повисока.

5. Годишните извештаи на ДКЖЈН треба да содржат информации и во однос на тоа во
колку од жалбените предмети при постапувањето по службена должност биле
констатирани битни повреди на ЗЈН и се донесени решенија за поништување на
постапката. Без такви информации не може да се има увид во тоа колку ДКЖЈН е
ефективна во извршувањето на оваа функција. Следствено, не може ниту да се
констатира дали ова добро системско решение е ефективно во практиката.




