„Службен весник на РМ“ бр. 154 од 21.12.2007 година

Врз основа на член 27 став (2) од Законот за јавните набавки („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 136/07), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРОЦЕНУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА
ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на проценување на вредноста на договорите
за јавни набавки.
Член 2
Договорниот орган ја проценува вредноста на договорот за јавнa набавкa со
пресметување на вкупниот износ што треба да се плати за реализирање на соодветниот
договор, без вклучен ДДВ, земајќи ја предвид секоја опција и секое евентуално
продолжување или зголемување на вредноста на договорот, доколку тие можат да се
предвидат во моментот на вршење на проценката.
Ако договорниот орган предвидува можност за доделување на одредени награди за
економските оператори, истите ги вклучува во проценетата вредноста на договорот за
јавнa набавкa.
Ако договорниот орган набавува стоки, услуги или работи со доделување на повеќе
договори во вид на посебни делови од една постапка за доделување на договор за јавна
набавка, проценетата вредност се определува како збир на сите делови од постапката за
доделување на договор за јавна набавка.
Член 3
Проценетата вредност на договорот за јавнa набавкa се пресметува при изготвување на
годишниот план за јавни набавки.
Договорниот орган пред донесување на одлуката за јавна набавка, ја прилагодува
проценетата вредност на конкретниот договор за јавна набавка утврдена во годишниот
план за јавни набавки, доколку настанат промени во вредноста.
Член 4
Ако со доделувањето на договор за јавна набавка договорниот орган набавува стоки
кои вклучуваат и нивно ставање во функција, во проценетата вредност на договорот се
вклучува и проценетата вредност на активностите за нивно поставување или вградување.
Ако во моментот на проценување на вредноста на договорот за јавна набавка на стоки,
договорниот орган нема утврдено дали стоките ќе ги набавува преку купување веднаш,
купување со одложено плаќање или изнајмување со или без опција за купување на
стоката, за проценета вредност на договорот се смета највисоката вредност што
соодветствува на секоја опција за набавка на стоките.
Проценетата вредност на договорот за јавна набавка на стоки преку купување со
одложено плаќање или изнајмување со или без опција за купување на стоката, зависи од
времетраењето на соодветниот договор, и тоа:
- во случај на договор со фиксен рок со времетраење до 12 месеци, проценетата
вредност се пресметува земајќи ги предвид сите исплати што треба да се извршат за
времетраењето на договорот;
- во случај на договор со фиксен рок со времетраење подолго од 12 месеци, проценетата
вредност се пресметува земајќи ги предвид сите исплати што треба да се извршат за
времетраењето на договорот, вклучувајќи ја и проценетата резидуална вредност на стоките,
или
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- во случај на договор чие времетраење не може да се одреди во моментот на вршење
на проценката, проценетата вредност се пресметува со множење на месечната вредност
што треба да се плати, со бројот 48.
Ако договорниот орган доделува договор за јавна набавка на стоки кој треба да се
продолжи во определен временски период, проценувањето на вредноста на овој договор
се врши врз основа на:
- вкупната реализирана вредност на сите последователно слични договори за набавки
од ист вид доделени во претходните 12 месеци, прилагодени, доколку е возможно, со
промените во количини или вредности кои би можеле да се случат во текот на 12 месеци
по склучување на договорот, или
- вкупната проценета вредност на сите последователно слични договори за набавки кои
се очекува да бидат доделени во следните 12 месеци, започнувајќи од моментот на првата
испорака или во текот на финансиската година доколку таа е подолга од 12 месеци.
Член 5
Ако договорниот орган доделува договор за јавна набавка на услуги чија вкупна
проценета вредност не може да се предвиди, но може да се процени просечниот месечен
надомест, тогаш начинот на проценување на вредноста зависи од времетраењето на
договорот, и тоа:
- во случај на договор со фиксен рок, доколку времетраењето на договорот не
надминува 48 месеци, проценетата вредност се пресметува земајќи го предвид
целокупното времетраење на договорот, или
- во случај на договор без фиксен рок или доколку времетраењето на договорот
надминува 48 месеци, проценетата вредност се пресметува со множење на месечната
проценета вредност со бројот 48.
Ако договорниот орган доделува договор за јавна набавка на услуги кој треба да се
продолжи во определен временски период, проценувањето на вредноста на овој договор
се врши врз основа на:
- вкупната реализирана вредност на сите последователно слични договори за јавни
набавки на услуги од ист вид доделени во претходните 12 месеци, прилагодени, доколку е
возможно, со промените во количини или вредности кои би можеле да се случат во текот
на 12 месеци по склучување на договорот, или
- вкупната проценета вредност на сите последователно слични договори за јавни
набавки кои се очекува да бидат доделени во следните 12 месеци, започнувајќи од
моментот на извршувањето на првата услуга или во текот на финансиската година
доколку таа е подолга од 12 месеци.
Ако договорниот орган доделува договор за јавна набавка на осигурителни услуги,
проценетата вредност на овие договори за услуги се пресметуваат врз основа на
осигурителните премии што треба да се платат, како и сите други форми на надоместоци
што се однесуваат на соодветните услуги.
Ако договорниот орган доделува договор за јавна набавка на банкарски услуги или
други финансиски услуги, проценетата вредност на овие договори за услуги се
пресметуваат врз основа на давачки, провизии, камати и сите други форми на
надоместоци што се однесуваат на соодветните услуги.
Ако договорниот орган доделува договор за јавна набавка на услуги за изработка на
проект или план од областа на просторното или урбанистичкото планирање,
архитектурата или градежништвото, проценетата вредност на овие договори за услуги се
пресметуваат врз основа на давачки или провизии што се плаќаат, како и сите други
форми на надоместоци што се однесуваат на соодветните услуги.
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Член 6
Вкупната вредност на договорот за јавна набавка на работи се одредува така што се
земаат трошоците за изведување на активностите на градење и вкупната проценета
вредност на сите стоки и услуги кои се неопходни за извршување на договорот и кои му
се ставени на располагање на носителот на набавката од страна на договорниот орган.
Член 7
Ако договорниот орган спроведува конкурс за избор на идејно решение, проценетата
вредност се определува на следниот начин:
- ако конкурсот за избор на идејно решение се организира како посебна постапка,
проценетата вредност ја вклучува вкупната вредност на сите награди или плаќања што
треба да се доделат на учесниците на конкурсот, како и проценетата вредност на
договорот за услуги што треба последователно да се додели, доколку договорниот орган
предвидел доделување на таков договор во огласот за конкурсот за избор на идејно
решение, или
- ако конкурсот за избор на идејно решение се спроведува како дел од постапка за
доделување на договор за јавна набавка на услуги, за проценета вредност се смета
проценетата вредност на соодветниот договор за јавна набавка на услуги, како и секоја
можна награда или плаќање на учесниците на конкурсот.
Член 8
Ако договорниот орган склучува рамковна спогодба, проценетата вредност се
пресметува како збир на максималната проценета вредност, без вклучен ДДВ, на сите
договори за јавни набавки што се планира да се доделат врз основа на таа рамковна
спогодба за нејзиното вкупно времетраење.
Член 9
Со денот на отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи
Правилникот за деталните правила за проценување на вредноста на набавката („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 10/05).
Член 10
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2008 година.
Бр. 23-48779/1
19 декември 2007 година
Скопје

Министер,
д-р Трајко Славески, с.р.
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