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Вовед 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно член 135 од Законот за јавните набавки, 
Државната комисија за своето работење поднесува годишен 
извештај до Собранието на Република Северна Македонија 
до крајот на март во тековната година за претходната 
година, а на барање на Собранието на Република Северна 
Македонија, Државната комисија е должна да поднесе 
извештај и за период пократок од една година. Составен дел 
на извештајот се следниве податоци: 

- Број на примени предмети; 
- Број на решени предмети (отфрлени, одбиени и 

прифатени жалби); 
- Број на поништени постапки; 
- Број на нерешени предмети; 
- Број на предмети за кои е покренат управен спор 

(одбиени и прифатени предмети); 
- Статистичка анализа на постапките на правна 

заштита и 
- Оценка на состојбата со правната заштита и на 

системот за јавни набавки во целина. 
 Во согласност со законските одредби, Државната 

комисија за жалби по јавни набавки Ви доставува Годишен 

извештај за работата на Државната комисија за жалби по 

јавни набавки за 2020 година каде покрај податоците за 2020 

година, содржани се и компаративни податоци во однос на 

изминатите 2017, 2018 и 2019 година.   
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1. Општ дел 
Државната комисија за жалби по јавни набавки согласно Законот за јавните 

набавки е државен орган кој е надлежен за решавање по жалби во постапките за 
доделување на договори за јавни набавки, концесии и јавно приватно 
партнерство, жалби во постапките за доделување на договори за јавни набавки 
во областа на одбраната и безбедноста, како и други работи согласно со закон. 
Благодарение на професионалниот однос на сите вработени, како на членовите 
на комисијата така и на стручната служба и успешно справување со предизвикот 
уште од самиот почеток на функционирањето, оваа комисија успеа да се 
етаблира како институција која е важен сегмент во целокупниот систем за јавни 
набавки во Република Северна Македонија. 

Годишниот извештај на Државната комисија ги сублимира резултатите од 
извршените контроли на постапките за доделување на договори за јавни 
набавки, концесии и јавно – приватно партнерство, а кои Државната комисија ги 
врши исклучиво во случаите кога има изјавено жалба.  

Целта на постоењето на Државната комисија е да обезбеди брза, oбјективна 
и ефикасна правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни 
набавки, во постапките за доделување на договори за концесии и за јавно приватно 
партнерство, како и во постапките за доделување на договори за јавни набавки 
во областа на одбраната и безбедноста. 

Од формирањето па се до денес, Државната комисија бележи значајни 
резултати во насока на намалување на времетраењето на постапката за 
постапување по жалбите, учество во подготовката на измените и дополнувањата 
на Законот за јавните набавки, активно учество во процесот на обука и стручно 
усовршување на сите инволвирани страни во постапките за доделување договори 
за јавни набавки (приватниот сектор, јавниот сектор и локалната самоуправа), 
стручно оспособување на вработените во стручната служба, воведување на 
електронска архива и електронска распределба на предметите, како и 
воспоставување и континуирана надградба на сопствена веб страница со 
информации и бази на податоци заради јавност и транспарентност во работата на 
Државната комисија, доставување на одлуките на Државната комисија по 
електронски пат до странките во постапките, сертификација на ИСО стандарди за 
квалитет 9001:2015 и развој итн.  

Приоритет на Државната комисија за натамошниот период и понатаму 
останува решавање на жалбите во постапките за доделување на договори за јавни 
набавки, концесии и јавно приватно партнерство, како и на жалбите изјавени во 
постапките за јавни набавки во областа на одбраната и безбедноста во 
законските рокови на квалитетен и транспарентен начин; зајакнување, развој и 
одржување на човечките ресурси; надградба и одржување на воспоставената веб 
– страна базирана на информации за секојдневната работа на Државната комисија 
и нејзината правна пракса во полето на јавните набавки, јавните набавки во 
областа на одбраната и безбедноста, концесиите и јавно приватно партнерство и 
базата на податоци; Учество во процесот на постојана обука и стручно 
усовршување на сите инволвирани страни во постапките за доделување договори 
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за јавни набавки (приватниот сектор, јавниот сектор и локалната самоуправа) преку 
организација на работилници; Учество во подобрувањето на правната рамка кој го 
уредува системот за јавни набавки во Република Северна Македонија; 
Ресертификација на ИСО стандарди за квалитет 9001:2015 и развој, одржување и 
надградување на електронската архива во Државната комисија за жалби по јавни 
набавки, како и воведување на електронски систем за управување и водење на 
целокупната жалбена постапка пред Државната комисија. 

 

1.1. Надлежност, организација, финансиско работење и јавност на 

Државната комисија 
Државната комисија одлучува за законитоста на дејствијата и пропуштањата 

за преземање дејствија, како и на одлуките како поединечни правни акти 
донесени во постапките за јавните набавки решава по жалби во постапките за 
доделување на договори за јавни набавки, решава по жалби во постапките за 
доделување договори за концесии и јавно приватно партнерство, решава по 
жалби во постапките за доделување на договори за јавни набавки во областа на 
одбраната и безбедноста и врши други работи согласно со закон. Државната 
комисија одлучува и за други барања кои во постапката за правна заштита се 
дозволени да ги поднесат странките во постапката. 

Државната комисија согласно Законот за јавните набавки е државен орган кој 
е самостоен во својата работа и има својство на правно лице. Истата е самостоен 
буџетски корисник чија работа и надлежност се уредени со закон. 

Одлуките на Државната комисија се задолжителни за сите странки во 
постапката. 
  
1.1.1. Состав и внатрешна организација на Државната комисија 

 Согласно Законот за јавните набавки, Претседателот и членовите на 
Државната комисија ги именува по пат на јавен конкурс и ги разрешува Собранието 
на Република Северна Македонија на предлог на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република Северна Македонија, за 
период од 5 години со право на повторен избор, а условите за именување и 
разрешување се утврдени во законот. Заменик на претседателот на Државната 
комисија се избира од редот на членовите на комисијата со мнозинство на гласови, 
по принцип на ротација на секои шест месеци. 

Внатрешната организација на Државната комисија за жалби по јавни набавки 
е уредена со посебен Правилник за внатрешна организација кој е донесен во 
согласност со надлежностите на Државната комисија утврдени во Законот за 
јавните набавки, Деловникот за начинот на работењето и одлучувањето на 
државната комисија за жалби по јавни набавки и согласно Уредбата за внатрешна 
организација на органите на државната управа. 

 
 Со Правилникот за внатрешна организација се обезбедува: 
 

• законито, стручно, ефикасно и рационално вршење на работите и на 
работните задачи 
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• независност и одговорност при вршењето на задачите, и 

• успешно и квалитетно раководење на Државната комисија.  
 
Со стручната служба, согласно законот, раководи Генерален секретар, а 

заради ефикасно вршење на работите и задачите од делокругот на Државната 
комисија за жалби по јавни набавки, согласно со видот, обемот и степенот на 
нивната сложеност, како и меѓусебна поврзаност и сродност, формирани се 
следниве организациски облици:  

 
Сектор за логистика, финансиски прашања, информатички системи и човечки 
ресурси, со три одделенија: 
 

• Одделение за логистички работи 

• Одделение за финансиски прашања и управување со човечки ресурси 

• Одделение за информатички системи  
 

Сектор за решавање по жалби за јавни набавки, концесии и јавно приватно 
партнерство   
 

• Одделение за решавање по жалби за јавни набавки од државни органи, 
од органите на единиците на локалната самоуправа, градот Скопје и 
јавните претпријатија  

• Одделение за решавање по жалби за концесии и јавно приватно 
партнерство 

 
Самостојно Одделение за внатрешна ревизија. 
 
1.1.2. Кадровска структура 

 
 Кадровската структура во Државната комисија во првата половина на 2020 
година ја сочинуваа 18 вработени од кои 5 работни места беа за избраните и 
именуваните лица – Претседател и четири члена на комисијата, а останатите 13 се 
стручна служба од кои 12 се административни службеници и едно помошно 
техничко лице. Поради престанок на мандат поради смрт на член на Државната 
комисија за жалби по јавни набавки во втората половина на 2020 година  
кадровската структура ја сочинуваа 17 вработени од кои 4 работни места беа за 
избраните и именуваните лица – Претседател и три члена на комисијата, а 
останатите 13 се стручна служба од кои 12 се административни службеници и едно 
помошно техничко лице. 
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Претседател

Одделение за 
внатрешна ревизија

Генерален 
Секретар

Државен советник 
за организација и 

координација

Сектор за логистика, 
финансиски прашања, 

информатички 
системи и  човечки 

ресурси

Одделение за 
логистички работи

Одделение за 
финансиски 
прашања и 

управување со 
човечки ресурси

Одделение за 
информатички 

системи

Сектор за решавање жалби по 
јавни набавки, концесии и 

јавно- приватно партнерство

Одделение за решавање 
жалби по јавни набавки 
од државни органи и од 

единиците  на локалната 
самоуправа, градот 

Скопје и јавните 
претпријатија

Одделение за решавање 
жалби по концесии и јавно-

приватно партнерство 

Членови
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1.1.3. Финансиско работење на Државната комисија 

 
 Средствата за финансирање на Државната комисија се обезбедени од 
Буџетот на Република Северна Македонија, а Државната комисија е самостоен 
буџетски корисник и нема други приходи. За водење на жалбена постапка во 
постапките за јавните набавки се уплатуваат административни такси, како и 
надомест за водење на жалбена постапка и истите се дел од Буџетот на Република 
Северна Македонија. 
 
 Вкупниот износ кој жалителите го имаат уплатено за водење на жалбена 
постапка во текот на 2020 година изнесува 6.567.576,00 денари.  
 
 Првично одобрениот буџет на Државната комисија за 2020 година изнесува 
20.280.000,00 денари а по ребаланс на буџетот истиот изнесува 17.622.000,00 
денари и истиот може да се смета како недоволен за функционирање на Државната 
комисија како самостоен државен орган. Наведениот буџетски износ се оценува 
како недоволен и за кадровското доекипирање на Државната комисија, 
опремувањето на административно – деловните простории со основните средства 
за работа, како и за стручно усовршување на вработените во Државната комисија. 
Резултатите во работата на Државната комисија се постигнати со вложување на 
голем напор од страна на моментално малиот број на вработени во комисијата.  
 
 
 
1.1.4. Јавност во работата на Државната комисија 

 
Со Уставот на Република Северна Македонија, како едно од основните права 

на граѓанинот од корпусот –„Граѓански и политички слободи и права“ се гарантира 
слободниот пристап до информациите, слободата на примање и пренесување на 
информациите. Ваквото гарантирано основно право е загарантирано и со 
донесување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, со 
кој се обезбедува јавност и отвореност во работењето на имателите на 
информации и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат 
правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Поаѓајќи од 
начелото на јавност, Државната комисија со должно внимание пристапува кон 
предметите кои се заведени по доставени барања за слободен пристап до 
информации од јавен карактер. 
 Општите начела во процесот на доделување на договори за 
јавни набавки, транспарентност и јавност, се применуваат и во постапката за 
остварување на правна заштита во јавните набавки. Транспарентноста во работата 
на Државната комисија, покрај тоа што се остварува во согласност со Законот за 
јавните набавки, истата се остварува и согласно со Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер. 
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 Во 2020 година, до Државната комисија за жалби по јавни набавки се 
примени 7 (седум) барања за остварување на правото на слободен пристап до 
информации од јавен карактер; 
- до 31.12.2020 година одговорени/решени се 7 (седум) барања за слободен пристап 
до информации од јавен карактер; 
- барањата  се одговорени/решени во законски предвидениот рок; 
- нема материјални трошоци од член 29 од Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер. 
 Во предметите, заведени по поднесените барања од страна на 
барателите, не е поднесена ниту една жалба до Агенцијата за заштита на правото 
на слободен пристап до информациите од јавен карактер, како второстепен орган 
кој одлучува по поднесени жалби од страна на барателите, ниту пак се поведени 
управни спорови пред Управниот суд против конечни одлуки. 
 Сите информации во врска со работата на Државната комисија, може да се 
најдат на интернет страницата www.dkzjn.gov.mk.  
 Согласно член 135 од Законот за јавните набавки, Државната комисија 
поднесува годишен извештај до Собранието на Република Северна Македонија, до 
крајот на март во тековната година за претходната година. Претходните 
извештаи за работата на Државната комисија како и правните акти со кои е уреден 
начинот на работа и одлучување на комисијата се достапни на интернет 
страницата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dkzjn.gov.mk/
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2. Меѓународна соработка 
  
 Државната комисија за жалби по јавни набавки и во текот на 2020 година ја 
продолжи соработката и продолжи да биде фокусирана на препораките на СИГМА, 
(Support for Improvement in Governance and Management, A joint initiative of the OECD 
and the European Union, principality financed by the EU). 
 Во рамките на своето редовно работење, Државната комисија за жалби по 
јавни набавки учествува и дава свој придонес во изготвувањето на Националната 
програма за усвојување на правото на Европската Унија (НПАА), која претставува 
сеопфатен долгорочен документ кој ја дефинира динамиката на усвојувањето на 
правото на ЕУ, стратегиските насоки, политиките, реформите, структурите, 
ресурсите и роковите што треба да се реализираат со цел Република Северна 
Македонија да ги исполни условите за членство во Европската Унија.  
 Државната комисија за жалби по јавни набавки во рамките на Годишната 
акциска програма за Република Северна Македонија за 2018 година ИПА 2018/040-
980/01.03/МК/ПМФ под директен менаџмент на Делегацијата на Европската Унија, 
во соработка со Министерството за финансии и Бирото за јавни набавки започна 
да работи на реализација на „Twinning Project – Strengthening Budget Planning, 
Execution and Internal Control Functions“. Реализацијата на проектот ќе продолжи и 
во наредната година, имајќи во предвид дека станува збор за 3 (три) годишен 
проект. 
 Воедно, во рамките на Годишната акциска програма за Република Северна 
Македонија за 2018 година ИПА, под директен менаџмент на Делегацијата на 
Европската Унија во соработка со Бирото за јавни набавки беа предвидени услуги 
за „Developing platform for e-Marketplace and e-Catalogues and SAC processing 
system“. Реализацијата на проектот е во тек и се очекува во 2021 година истиот во 
делот на Државната комисија за жалби по јавни набавки да биде реализиран. 
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3. Индикатори на работата на 

Државната комисија 
 

3.1.Општа статистика на Државната комисија за жалби по јавни набавки 

 
3.1.1.Жалбени предмети до Државната комисија 

 
Во текот на 2020 година до Државната комисија за жалби по јавни набавки 

пристигнати се и оформени вкупно 1076 предмети, од кои 52 предмети се 
пренесени од 2019 година (од причина што овие предмети не биле комплетирани 
со документација, бидејќи жалбите во овие предмети се пристигнати кон крајот на 
декември 2019, при што рокот за доставување на документација од страна на 
договорниот орган кој изнесува 5 дена од денот на приемот на жалбата, истекувал 
на почетокот на наредната 2020 година), а останатите 1024 предмети се 
новопристигнати во 2020 година. Од вкупно 1076 предмети за работа во 2020 
година, решени се 1037 предмети, од кои 5 предмети се решени согласно Закон 
за јавните набавки - Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, 
бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и бр.83/2018, и 1032 
предмети се решени согласно Закон за јавните набавки - Службен весник на 
Република Македонија бр.24/2019, додека нерешени предмети поради некомплетна 
документација и пренесени во 2021 година се 39 предмети. 

 

Вкупно предмети Решени предмети Нерешени предмети 

1076 1037 39 

100% 96,38% 3,62% 
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*Во 2020 година како нерешени останати се 39 предмети и тоа исклучиво поради 
некомплетна документација. 

Споредба 2017- 2018 - 2019- 2020 
 
 Вкупно примени 

предмети 
Решени предмети Нерешени предмети 

2017 
година 

561 548 13 

% 100% 97,68% 2,32% 

2018 
година 

737 715 22 

% 100% 97,01% 2,99% 

2019 
година 

902 850 52 

% 100% 94,24% 5,76% 

2020 
година 

1076 1037 39 

% 100% 96,38% 3,62% 

 
Со споредба на податоците за бројот на примени и оформени предмети во 

2017 година, 2018 година, 2019 година и во 2020 година, се утврдува зголемување  
на бројот на предмети пред Државната комисија за жалби по јавни набавки, особено 
на примените жалби во 2020 година, за кој период и се поднесува овој извештај. 
Според комисијата ова се должи на транспарентноста, доследно почитување на 
законските одредби при одлучувањето на Државната комисија за жалби по јавни 
набавки со што се зацврстува довербата кај економските оператори и договорните 

96,38%

3,62%

Жалбени предмети до Државната 
комисија  во 2020 година

Решени предмети

Нерешени предмети
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органи во поглед на донесените одлуки. Покрај наведеното, особено големо 
влијание на зголемување на бројот на изјавените жалби има и тоа што согласно 
Законот за јавните набавки - Службен весник на Република Македонија бр.24/2019, 
извршено е намалување на надоместокот за водење на жалбената постапка. 

 

 
 

3.1.2.  Просек на решени предмети по месеци 

 

Вкупно решени предмети во 2020 
година 

Просек на решени предмети по 
месеци (12) 

 1037  86,42 

 
Споредба 2017 - 2018- 2019 - 2020 

 
  

Вкупно решени предмети  
 

 
Просек на решени предмети по 

месеци (12) 

 
2017 година 

 
548 

 
45,67 

 
2018 година 

 
715 

 
59,58 

 
2019 година 

 
850 

 
70,83 

 
2020 година 1037 86,42 
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3.1.3. Број на постапки за јавни набавки кои се решени од Државната комисија 

за жалби по јавни набавки 

 Во 2020 година, од вкупно 1037 решени предмети, 5 предмети се решени 
согласно Закон за јавните набавки - Службен весник на Република Македонија 
бр.27/2015, бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и 
бр.83/2018, а 1032 предмети се решени согласно Закон за јавните набавки - 
Службен весник на Република Македонија бр.24/2019. 

Од вкупно 5 предмети, 1 предмет е спроведен со отворена постапка, 3 
предмети со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас над 5.000 
евра и 1 предмет со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 
5.000 евра.  

Од вкупно решените 1037 предмети, во 2020 година, 17 предмети се 
однесуваат на доделување на концесии и 6 предмети се однесуваат за 
воспоставување на Јавно приватно партнерство. 

Од вкупно 1032 предмети, 10 се однесуваат на јавни набавки спроведени со 
ограничена постапка, 166 со постапка од мала вредност, 344 со поедноставена 
отворена постапка, 461 со отворена постапка, 10 со преговарање без претходно 
објавување на оглас, 1 со преговарање со претходно објавување на оглас, 16 се 
спроведени посебни услуги и друго 1 постапка.  
 Според податоците добиени од Бирото за јавни набавки, во 2020 година 
преку ЕСЈН (Електронски систем за јавни набавки) биле објавени вкупно 20.159 
огласи, а од нив 1.945 се огласи за отворени постапки, 1 е оглас за постапка со 
преговарање со претходно објавување на оглас, 11 се Конкурс за избор на идејно 
решение, 6 огласи за воспоставување на квалификациски систем, 10.663 огласи за 
набавка од мала вредност, 7.528 огласи за поедноставена отворена постапка и 1 
оглас за конкурентна постапка со преговарање. 
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 Според податоците добиени од Бирото за јавни набавки, преку ЕСЈН 
објавени се 7 (седум) огласи за воспоставување на Јавно приватно партнерство 
како концесија за јавни работи и јавни услуги, 9 постапки во вид на јавно приватно 
партнерство, 211 огласи во делот на посебни услуги, 804 известувања за склучен 
договор за постапки со преговарање без претходно објавување на оглас и 9 огласи 
согласно Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста, а 
според податоците добиени од Министерството за економија, објавени се 2 огласи 
за доделување на концесии, Министерството за животна средина објавена е 1 
постапка за доделување на концесија, а Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во 2020 година има објавено 20 огласи за доделување 
на концесии. Тоа значи дека во текот на 2020 година има објавено вкупно 23 огласи 
за доделување на концесии, или за доделување на договори за јавни набавки, 
концесии и јавно приватно партнерство има објавено вкупно 21.222  огласи.   

Преку споредување на бројот на објавени огласи за јавни набавки и бројот 
на жалбени предмети каде постапката е спроведена со објавување на оглас (1023 
предмети), може да се дојде до заклучок дека од вкупно 20.418 објавени огласи 
жалби се изјавени во 5.01% од објавените огласи. 
 

 
 

Објавени 
огласи 
во 2020 
година 

Жалбени предмети каде 
постапката е спроведена 
со објавување на оглас 

% 

Вкупно 20.418 1023 5,01% 

Вид на постапка Објавени 
огласи  

Жалбени предмети % 

Отворена постапка 1945 472 24,27% 
Ограничена постапка / / / 

Постапка со преговарање со 
претходно објавување на оглас 

5 1 20% 

Партнерство за иновации / / / 
Конкурентен дијалог / / / 
Конкурс за избор на идејно 
решение 

11 1 9,09% 

Оглас за воспоставување на 
квалификациски систем 

6 / 0% 

Набавка од мала вредност 10663 166 1,56% 
Поедноставена отворена 
постапка 

7528 344 4,57% 

Конкурентна постапка со 
преговарање 

1 / / 

ЈПП 19 6 31,58% 
Посебни услуги 211 16 7,58% 
Концесии 20 16 80% 
Огласи од областа на одбраната 
и безбедноста 

9 1 11,11% 
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*Процентот на примени и одлучени жалби во 2020 година изнесува 5,01%, 
споредбено во 2019 година овој процент изнесува 3,66%, што значи дека се бележи 
пораст на процентот на обжалени предмети во 2020 година во однос на 2019 
година. 
 
  

Исто така, согласно увидот на Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во објавените податоци на Бирото за јавни набавки на Електронскиот систем за 
јавни набавки (со оглед на тоа што за истите не се објавуваат огласи), во 2020 
година објавени се вкупно 804 Известувања за склучени договори за постапки со 
преговарање без претходно објавување на оглас. Споредувајќи го бројот на овие 
постапки односно известувања за склучени договори за јавни набавки и бројот на 
жалбени предмети, може да се дојде до заклучок дека од вкупно 804 Известувања 
за склучени договори, жалби се изјавени во 1,24% случаи. 

 
 

 Известувања за 
склучени договори 

за постапка со 
преговарање без 

објавување на 
оглас 

 
Жалбени 

предмети 

 
 

% 

Вкупно 804 10 1,24% 

 

3.2.  Управно судска заштита во предметите за јавни набавки 

 
 Против решенијата на Државната комисија за жалби по јавни набавки 
согласно член 170 од Законот за јавните набавки, може да се покрене управен спор 
пред судот надлежен за водење на управни спорови. На таков начин се остварува 
уставното начело на овозможување на судска заштита против одлуките на 
управните органи. 
           Во случај на управен спор, Државната комисија го прави достапно целото 
досие од постапката по предметот во електронска форма преку ЕСЈН 
(електронскиот систем за јавни набавки). Одлуката по однос на заведен управен 
спор е потребно да се донесе во рок од 30 (триесет) дена од денот на поднесување 
уредна тужба. Доколку Управниот суд ја поништи одлуката на Државната комисија, 
со својата пресуда треба да одлучи и за жалбата во постапката за јавна набавка. 
           Донесените одлуки на Управниот суд, Државната комисија ги објавува на 
својата веб страница без анонимизација. 
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3.2.1.  Број на управни спорови против одлуките на Државната комисија во 

2020 година 

 
 Против решенијата донесени од страна на Државната комисија, според 
податоците на Управниот суд во текот на 2020 година изјавени се вкупно 110 тужби. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Споредба 2017 - 2018 - 2019 - 2020 
 
 
 

 Вкупно предмети по 
кои Државната 

комисија 
постапувала 

Вкупен број на 
поднесени тужби  

 
% 

2017 година 548 86 15,69% 
2018 година 715 95 13,29% 
2019 година 850 83 9,76% 
2020 година 1037 110 10,61% 

 

Вкупно предмети по кои 
Државната комисија 

постапувала

Вкупен број на 
поднесени тужби во 2020 

година

1037

110

Број на управни спорови против 
одлуките на Државната комисија во 

2020 година

Вкупно предмети по кои Државната 
комисија постапувала 

Вкупен број на 
поднесени тужби во 

2020 година 

 
% 

1037 110 10,61% 
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3.2.2. Структура на управните спорови 

 

Структура на управни спорови Број на спорови 

Тужби поднесени во 2020 година 110 

Пресуди/решенија донесени во 2020 година 34 

 
3.2.3. Преглед на одлуките на Управниот суд 

 

Вид на одлуки на Управен суд Број на 
одлуки 

% 

Уважени тужби 3 8,82% 

Одбиени тужби како неосновани 25 73,53% 

Отфрлени тужби 6 17,65% 

Запрена постапка по тужба / / 

Судир на надлежност / / 

Вкупно  34 100% 

 
*Податоците се добиени од Управниот суд. Вкупно 76 предмети се уште немаат 
одлука. 
 

2017
2018

2019
2020

86
95

83
110

548
715

850
1037

Споредба 2017 - 2018 - 2019 - 2020

Вкупен број на поднесени тужби Вкупно предмети по кои ДКЖЈН постапувала
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Според податоците од Управниот суд од вкупно поднесените 13 барања за 
донесување на времена мерка за одлагање од извршување на решение 7 од 
барањата се одбиени, 4 се отфрлени и по 2 барања постапката е запрена. 
 

Барање за донесување на времена мерка за одлагање од извршување на 
решение 

Уважени / / 

Одбиени 7 53,85% 

Отфрлени 4 30,77% 

Запрени 2 15,38% 

Вкупно 13 100% 

 
3.2.4. Преглед на предмети на Вишиот управен суд 

 
За периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година во Вишиот управен суд 

примени се 40 УЖ-3 предмети (предмети формирани по жалби поднесени против 
одлуки на Управниот суд донесени во однос на поднесени тужби против решение 
на Државната комисија за жалби по јавни набавки), што значи вкупно се примени 
40 предмети, од кои решени се вкупно 34 предмети од уписникот УЖ-3. 

 
 
Предмети во Виш управен суд 

УЖ-3 предмети 

Примени 40 

Решени 34 

 

Уважени тужби Одбиени тужби 
како неосновани

Отфрлени тужби

3

25

6

Преглед на одлуки на Управниот суд
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3.2.5 Преглед на одлуките на Вишиот управен суд 

 

 

 

Вид на одлуки на Виш управен суд донесени по 
УЖ-3 

Број на 
одлуки 

% 

Отфрлени жалби  3 8,82% 

Уважени жалби (укината одлука на Управен суд) 
  

2 5,88% 

Одбиени жалби 
 

29 85,30% 

Вкупно решени УЖ предмети 34 100% 

*Податоците се добиени од Вишиот управен суд. За вкупно 6 предмети не е 
донесена одлука. 
 
 
 
3.2.6 Жалби на Државната комисија за жалби по јавни набавки изјавени против 

одлуки на Управниот суд 

 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во текот на 2020 година има 

изјавено 8 жалби против пресуди на Управниот суд, но Вишиот управен суд сеуште 
не донел пресуди.   

 
 

3.3.  Решени жалбени предмети во 2020 година 

 
3.3.1.  Структура на решени предмети според донесена одлука во 2020 година 

 
 

 Во 2020 година, до Државната комисија пристигнати се и заведени вкупно 
1076 предмети од кои 1037 се решени предмети додека нерешени предмети поради 
некомплетна документација се 39 предмети. Од вкупно 1037 решени предмети, во 
2020 година поднесени се 6 барања за склучување на договор за јавна набавка. 
 Со влегувањето во сила на новиот Закон за јавните набавки од 01.04.2019 
година Државната комисија одлучува по управна контрола.  
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СТРУКТУРА НА ПРЕДМЕТИ СПОРЕД 
ОДЛУКА  

БРОЈ НА ЖАЛБЕНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ВКУПНО % 

НОВ ЗЈН СТАР ЗЈН 
Одбиени жалби                322 1 323 31,85% 

Поништена  
одлука 

Повторно одлучување 58 / 58 5,72% 

Повторно 
постапување и 
одлучување 

222 / 222 21,89% 

Други основи по закон 1 / 1 0,10% 

Поништена 
постапкa    

По службена должност 148 / 148 14,60% 

По жалбени наводи 99 4 103 10,16% 

По други основи од 
законот 

/ / / / 

Ненадлежност на ДКЖЈН 
 

1 / 1 0,10% 

Недозволеност 
 

16 / 16 1,58% 

Неуредност 
 

26 / 26 2,56% 

Ненавременост 
 

22 / 22 2,17% 

Непостоење правен интерес 
 

/ / / / 

Изјавена од неовластено лице 
 

/ / / / 

Повлекување на жалба  
 

54 / 54 5,33% 

Управна контрола 
 

13 / 13 1,28% 

Уважена жалба од  
страна на договорен орган 

Запрена 
постапка 

27  27 2,66% 

ВКУПНО 
 

1009 5 1014 100% 
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3.3.2. Број на жалби кои се однесуваат на дејствие за ставање на негативна 

референтна листа и видови на одлуки 

 
Во текот на 2020 година, од вкупно решени 1037 предмети и жалби, 

пристигнати се 5 жалби во врска со изјавена негативна референца и сите се 
одбиени поради неоснованост.  

 
 

Вкупен број на решени 
предмети 

Број на жалби кои 
се однесуваат на 

негативна 
референца 

 
% 

1037 5 0,48% 

 

Вид на одлуки донесени во 
однос на изјавени жалби за 
негативна референца 

 
Број на одлуки 

 
% 

Одбиени жалби 5 100% 

Вкупно жалби 5 100% 

 
 
 

Одбиени жалби              
32%

Повторно 
одлучување

6%

Повторно постапување и 

одлучување 22%

Други основи по 
закон

0%

По службена 
должност

15%

По жалбени 
наоди
10%

Ненадлежност на ДКЖЈН
0%

Недозволеност
2%

Неуредност
2%

Ненавременост
2%

Повлекување 
на жалба 5%

Управна 
контрола

1%

Уважена жалба 
од 

страна на 
договорен орган

3%

СТРУКТУРА НА ПРЕДМЕТИ СПОРЕД ВИД НА ОДЛУКА
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Споредба 2017- 2018 - 2019 - 2020 

 
2017 година 2018 година 

Уважени жалби 8 50,00% Уважени жалби 4 28,57% 

Одбиени жалби 4 25,00% Поништена постапка 4 28,57% 

Отфрлени како 
неплатени 
Отфрлени како 
ненавремени 
 

1 
 
3 
 
 

6,25% 
 

18,75% 
 
 
 

Отфрлени како 
неплатени 
 
Отфрлени како 
ненавремени 
 
Отфрлени како 
недозволени 

2 
 
 
2 
 
 
2 

14,29% 
 
 

14,29% 
 
 

14,29% 
 

Вкупно жалби кои се 
однесуваат на 
негативна референца 
во 2017 година 

 
 

16 

 
 

100% 

Вкупно жалби кои се 
однесуваат на 
негативна референца 
во 2018 година 

 
 

14 

 
 

100% 

2019 година 2020 година 

Поништена постапка  1 50% 

Одбиени жалби 5 100% Отфрлени како 
недозволени 

1 50% 

Вкупно жалби кои се 
однесуваат на 
негативна референца 
во 2019 година 

2 100% 

Вкупно жалби кои се 
однесуваат на 
негативна референца 
во 2020 година 

5 100% 

 
3.3.3.  Структура на отфрлени жалби 

 
 Од вкупно 65 отфрлени жалби, 22 жалби се отфрлени поради 
ненавременост, 16 жалби се отфрлени како недозволени, 26 жалби се отфрлени 
како неуредни и 1 жалба е отфрлена поради ненадлежност. 
 
Структура на 
отфрлени жалби 

Број на отфрлени жалби  
% 

Недозволеност 16 24,61% 

Ненавременост 22 33,85% 

Неуредни  26 40% 

Ненадлежност 1 1,54% 

Непостоење правен 
интерес 

/ / 

Изјавена од 
неовластено лице 

/ / 

Вкупно 65 100% 
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Видно од податоците кои се однесуваат на причините поради кои Државната 
комисија ги отфрлила изјавените жалби, може да се заклучи дека најчеста причина 
за тоа е што жалителите доставуваат неуредни жалби(40%). Овој број на отфрлени 
жалби укажува на фактот дека подносителите на жалби се уште не ја запазуваат 
законската обврска за уплата на административни такси и надомест за водење на 
жалбена постапка, како и начинот на поднесување жалба така што за постапките 
кои се водат во електронска форма жалбите ги поднесувале во хартиена форма. 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недозволеност
25%

Ненавременост
34%

Неуредни 
40%

Ненадлежност
1%

Структура на отфрлени жалби 
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3.3.4.  Структура на предмети во кои жалбата се уважува 

 
 

Вид на одлуки на уважени 
жалби 

Број на одлуки  % 

Поништена одлука 
 

281 52,82% 

Поништена постапка 
 

251 47,18% 

Вкупно уважени жалби 
 

532 100% 

 
Од вкупниот број на уважени жалби (532), во поголем број случаи (52,82%) 

Државната комисија ја поништила само одлуката за избор и предметот е вратен на 
повторно постапување и одлучување на договорните органи со конкретни 
напатствија за постапување, а во помал број на случаи (47,18%) ја поништила и 
одлуката и постапката за доделување на договор за јавна набавка, при што на 
договорниот орган му се даваат напатствија при спроведување на евентуална нова 
постапка. Во случај на поништување на одлуката за избор, договорните органи 
имаат можност да ја повторат постапката, да ги отстранат и исправат сторените 
пропусти, само доколку сторените пропусти се од таков карактер и во таа фаза од 
постапката кога можат да бидат отстранети. Доколку во постапката за доделување 
на договор за јавна набавка се сторени повреди кои што не можат да се исправат и 
да се отстранат, во тој случај Државната комисија ја поништува одлуката и 
постапката за доделување на договор за јавна набавка, при што на договорниот 
орган му се даваат напатствија при спроведување на евентуална нова постапка. 

 

 
 

281

251

Поништена одлука Поништена постапка

Структура на уважени жалби
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3.3.5. Структура на одлуки во однос на барања за склучување на договор за 

јавна набавка 

 
Вид на одлуки во однос на 
барања за склучување на 
договор за јавна набавка 

Број на барања  
% 

Уважени барања / / 

Одбиени барања 6 100% 

Отфрлени барања / / 
Вкупно поднесени  

барања за склучување на 
договор за јавна набавка во 2020 

6 100% 

 

 
 

Споредба 2017- 2018 - 2019 - 2020 
 

Вид на одлуки во однос на 
барања за склучување на 
договор за јавна набавка 

2017 2018 2019 2020 

Уважени барања 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 

Одбиени барања 7 100% 8 57,14% 7 43,75% 6 100% 

Отфрлени барања 0 0% 6 42,86% 9 56,25% 0 0 

Вкупно  
7 100% 14 100% 16 100% 6 100% 

 

100%

Структура на одлуки во однос на барања за 
склучување на договор за јавна набавка

Одбиени барања
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3.3.6. Структура на одлуки во однос на барања за времена мерка 

 

Вид на одлуки во однос на 
барања за времена мерка 

Број на барања за 
времена мерка 

 
% 

Уважени 0 0% 

Одбиени 20 95,24% 

Отфрлени 1 4,76% 

Вкупно  21 100% 

 
 
 

3.3.7. Структура на предмети според предметот на набавката 

 

Структура на предмети 
според видот на 
предметот на набавката 

Број на предмети  
% 

Стоки 563 54,29% 

Услуги 375 36,16% 

Работи 73 7,04 % 

Концесии 17 1,64% 

Јавно приватно 
партнерство 

6 0,58 % 

Друго 3 0,29% 

Вкупно предмети по кои 
одлучувала Државната 
комисија 

1037 100% 

 
 
 Од вкупно 1076 жалбени предмети, Државната комисија одлучувала по 1037 

предмети додека останатите 39 предмети поради некомплетна документација се 
пренесени за постапување во 2021 година. 
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Споредба 2017– 2018 - 2019 - 2020 
 

 
Структура на 

предмети според 
видот на предметот 

на набавката 
 

2017 2018 2019 2020 

Стоки 261 47,64% 312 43,64% 401 47,18% 563 54,29% 

Услуги 250 45,62% 323 45,17% 350 41,18% 375 36,16% 

Работи 27 4,93% 63 8,81% 68 8 % 73 7,04 % 

Концесии 4 0,72% 6 0,84% 16 1,88% 17 1,64% 

Јавно приватно 
партнерство 

1 0,18% 4 0,56% / 0 % 
6 0,58 % 

Друго 5 0,91% 7 0,98% 15 1,76% 3 0,29% 

Вкупно предмети по 
кои одлучувала 
Државната комисија 

548 100% 715 100% 850 100% 1037 100% 

  
 
 
 
 

Стоки
54%

Услуги
36%

Работи
7%

Концесии
2%

Јавно приватно 
партнерство

1% Друго
0%

Структура на предмети според предметот на набавката
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3.3.8 Структура на предмети според одлуки донесени за предмети по изјавени 

жалби за предмет на набавка концесии и ЈПП 

 

 

 
Преглед на одлуки донесени во однос на 
постапка за доделување на концесии и 
ЈПП 

 
Број на концесии  

 
% 

Поништена постапка 1 4,35% 
Одбиени како неосновани 13 56,53% 
Неплатени 3 13,04% 
Неуредни 3 13,04% 

Поништена одлука 3 13,04% 

Вкупно поднесени жалби во предмети за 
доделување на концеии во 2020 

23 100% 

 
 
 
Во 2020 година, до Државната комисија за жалби по јавни набавки 

пристигнати се 23 (дваесет и три) жалби за предмети кои се однесуваат за 
доделување на концесии и ЈПП, од кои 1 (една) е поништена постапка, 13 
(тринаесет) се одбиени како неосновани, 3 (три) се отфрлени како неплатени, 3 
(три) се отфрлени како неуредни и 3 (три) се поништени одлуки. 

 
 
 

3.3.9 Структура на жалбени предмети според критериум за избор 

 

Структура на жалбени предмети 
според критериум за избор 

Број на предмети  % 

Економски 
најповолна 
понуда 

Цена 983 96,94% 

Квалитет и цена 31 3,06% 

Цена и животен век / / 

Вкупно 1014 100% 
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97%

3%
0%

Структура на жалбени предмети според 
критериум за избор

Цена

Квалитет и цена

Цена и животен век
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4. ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВРЗ 

ОСНОВА НА ЖАЛБЕНАТА ПОСТАПКА ПРЕД ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА 
 
 Согласно член 165 од Законот за јавните набавки („Службен весник на 
Република Македонија“ број 24/2019), подносителите на жалбите се должни да 
уплатат надомест за водење на жалбена постапка.Надоместот за водење на 
жалбена постапка е приход на Буџетот на Република Северна Македонија.  
 
 Износот на надоместот за водење на жалбена постапка пред Државната 
комисија, согласно Законот за јавните набавки, е утврден во зависност од висината 
на понудата на подносителот на жалбата, и тоа: до 10.000 евра во денарска 
противвредност надоместот изнесува 50 евра, од 10.000 до 70.000 евра во 
денарска противвредност надоместот изнесува 100 евра, од 70.000 до 130.000 
евра во денарска противвредност надоместот изнесува 150 евра и над 130.000 
евра во денарска противвредност надоместот изнесува 200 евра. 
  

4.1. Надоместок за водење на жалбена постапка 

  
 Вкупниот износ кој врз основа на надомест за водење на жалбена постапка 
пред Државната комисија е уплатен во Буџетот на Република Северна Македонија 
за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година изнесува 6.576.576,00  
денари. 
 

Во случаите кога жалителот ќе успее во жалбената постапка и изјавената 
жалба ќе биде уважена, Државната комисија согласно со член 166 од Законот за 
јавните набавки одлучува за тоа која од странките во постапката ќе ги сноси 
трошоците на жалбената постапка.  
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5.ОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 
 
 Во согласност со обврските утврдени во Законот за јавните набавки, во 
Годишниот извештај за работата потребно е Државната комисија за жалби по јавни 
набавки да даде оценка на состојбата со правната заштита и на системот за 
јавни набавки во целина. 
    
 
 Поаѓајќи од фактот дека Државната комисија во постапката на правна 
заштита ја контролира примената на материјално - правните и процедуралните 
одредби, оценката на состојбите во јавните набавки се дава во 2 дела: 
 

➢ оценка на состојбата со правната заштита; и 
➢ оценка на системот на јавните набавки, во целина. 

 
 

5.1 Оценка на состојбата со правната заштита 

 
Оценката на состојбата во јавните набавки се дели на: 
 
➢ жалбена постапка; 
➢ управно-судска постапка; 
➢ антикорупциски ефекти на правната заштита во јавните набавки. 

 
 
5.1.1.Жалбена постапка 

 
 Состојбата на полето на правната заштита се карактеризира со следното: 
 

• Законот за јавните набавки кој во голема мера ги подобри одредбите кои се 
однесуваат на постапувањето/работењето на Државната комисија за жалби 
по јавни набавки, е во значаен дел усогласен со законодавството на 
Европската унија и овозможува поефикасна правна заштита. 

 

• Законското решение овозможува изјавување на жалба во одделна фаза од 
постапката за јавна набавка со што се овозможува отстранување на 
повредите веднаш по нивното настанување, а не по завршување на 
постапката. 
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• Изјавувањето на жалбата до Државната комисија е во електронска форма 
преку ЕСЈН (електронскиот систем за јавни набавки), со што се овозможува 
на секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на 
договорот за јавна набавка да бара правна заштита против одлуките, 
дејствијата и пропуштањата за превземање дејствија од страна на 
договорниот орган во постапката за јавна набавка, што е значајна 
придобивка во запазување на начелата на економичност и транспарентност.   
 

• Државната комисија постапува исклучиво по изјавена жалба, а по службена 
должност постапува само во однос на битните повреди кои се наведени во 
законот. 

 

• Со законот е воспоставено суспензивно дејство на жалбата, така што 
поднесената жалба го одложува склучувањето на договорот за јавна набавка 
и рамковната спогодба до конечноста на одлуката на Државната комисија.  

  

• Постапката пред Државната комисија е уредена на ефикасен начин со 
правно регулирање на правилата за докажување, обврските на странките во 
постапката и роковите за постапување, кои имаат за цел донесување на што 
е можно поквалитетна одлука. 

 

• Начинот на изјавување на жалба (истовремено до Државната комисија и до 
договорниот орган) и можноста на договорниот орган да ја промени одлуката, 
односно да ја уважи жалбата, доведуваат кон постигнување на поголема 
ефикасност и оперативност. 
 

5.1.2. Управно – судска постапка 

 

• Судска заштита странките побарале во 110 случаи од вкупно 1037 решени 
предмети, што значи дека 89,39% од сите Решенија на Државната комисија 
станале правосилни, а само 10,61% од нив биле утужени.  
 

• Во однос на постапувањето по изјавените тужби потребно е подобрување на 
ажурноста според предвидените законски рокови кои согласно законот се 
итни. 
 

5.1.3. Антикорупциски ефекти на правната заштита во постапките за јавни 

набавки 

 
 Многу важен антикорупциски ефект претставува самиот факт на основање и 
функционирање на Државната комисија како самостојна и независна институција 
која обезбедува правна заштита и на таков начин овозможува јакнење на владеење 
на правото и санкционирање на незаконското постапување. 
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 Транспарентноста и јавноста во работата на Државната комисија заедно со 
развојот на правната пракса и толкувањето на прописите, придонесува во борбата 
против корупцијата во оваа област. 
 
 Достапноста и комуникацијата со странките во постапките и јавноста во 
работата на Државната комисија претставуваат активности кои се неопходни во 
борбата против корупцијата, а кои се видливи во секојдневната работа на 
Државната комисија. 
 

5.2. Оценка на системот на јавните набавки во целина 

 
Оценката на системот на јавните набавки од страна на Државната комисија, 
опфаќа: 

▪ Оценка на законодавството; 
▪ Оценка на институциите, корисниците и субјекти кои се должни да ги 

применуваат прописите за јавните набавки, и 
▪ Оценка на правната пракса, литература, доктрина. 

 
5.2.1. Законодавна рамка 

 

• Сегашната законска рамка на јавните набавки која е во примена од април 
месец 2019 година се темели на обврските за усогласување на нашето 
законодавство со законодавството на Европската унија, како и општите 
принципи и начела на јавните набавки преку кои треба да се обезбеди 
слободна конкуренција во јавните набавки и рационално трошење на јавните 
средства. Со донесувањето на овој закон се востанови систем на јавни 
набавки, кој се дорегулира со бројни подзаконски акти со кои се заокружува 
новата правна рамка. Самата имплементација резултира со зајакната 
контрола, но и поедноставни постапки, кои треба да го намалат просторот за 
субјективно однесување на договорните органи и злоупотреби во трошењето 
на јавните средства, но и со полесен и поефикасен процес на вршењето јавни 
набавки. Законот за јавните набавки се базира на начелата на економичност, 
ефикасност, конкуренција помеѓу економските оператори, транспарентност, 
еднаков третман на економските оператори и сразмерност. 

 

• Голем чекор кон зголемување на транспарентноста во јавните набавки е 
направен со прописите за Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) кој 
се спроведува преку Бирото за јавни набавки и со спроведувањето на 
електронски аукции. 
 

5.2.2. Институции, корисници, обврзници на примена на прописите за јавни 

набавки 

Системот на јавните набавки го сочинуваат: Бирото за јавни набавки, орган 
во состав на Министерството за финансии, Државната комисија за жалби по јавни 
набавки, Управниот суд, Вишиот управен суд, Државниот Завод за ревизија како и 
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договорните органи и економските оператори. Бирото за јавни набавки како орган 
во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице, иницира 
предлози за донесување на законски и други акти од областа на јавните набавки, 
го следи и анализира спроведувањето на законот и другите прописи за јавни 
набавки, функционирањето на системот на јавните набавки и иницира промени за 
подобрување на системот на јавните набавки, дава мислења во врска со одредбите 
и примената на Законот за јавните набавки и врши други работи определени со 
Законот за јавните набавки. Државната комисија за жалби по јавни набавки е 
надлежна за решавање по жалби во постапките за доделување на договори за јавни 
набавки пропишани со овој закон, како и по жалби во постапките за доделување 
договори за концесии и јавно приватно партнерство уредени согласно со закон и е 
тело кое врши управен (административен) надзор и контрола на спроведувањето 
на постапките за јавните набавки. Управниот суд постапува по тужбите поднесени 
против Решенијата на Државната комисија, а Вишиот управен суд одлучува по 
жалбите поднесени против одлуките на Управниот суд. Државниот завод за 
ревизија го контролира финансиското работење на буџетските корисници како и 
примената на Законот за јавните набавки. Договорните органи се обврзани на 
примена на Законот за јавните набавки, а економските оператори се директни 
учесници во јавните набавки со доставување на своите конкурентни понуди при 
набавките. 

 
 
 

5.2.3. Правна пракса, доктрина и литература 

 

• Академската заедница (правните факултети, научни установи и др.) не е во 
доволна мера вклучена при донесувањето на прописите и развојот на 
правниот систем на јавни набавки. Јавните набавки како правна област се 
изучуваaт и на додипломски и на постдипломски студии, но сепак за оваа 
област недостига правна анализа, истражување, статистички податоци и 
теоретски научни публикации. 

• Правната пракса, Државната комисија за жалби по јавни набавки ја развива 
на начин што на својата веб страна секојдневно ги објавува поднесените 
жалби, како и донесените одлуки. Исто така на веб страната www.dkzjn.mk 
се објавени обрасци кои можат да ги искористат договорните органи и 
економските оператори, кои би им помогнале при поднесување на писмена 
до Државната комисија, а исто така објавено е и известување за начинот на 
кој странките во постапките можат да добијат печат за извршност на 
решенијата на Државната комисија во делот на трошоците на постапката. 

 
 
 
 
 
 

http://finance.gov.mk/
http://www.dkzjn.mk/
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6. ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ УТВРДЕНИ ВО ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА 

ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 
 

Согласно Програмата за работа за 2020 година, каде е планирано 
зајакнување на капацитетите на Државната комисија, потребно е да се напомене 
дека не е реализирано планираното вработување на 1 административен службеник 
а реализирани се 2 (две) унапредување и тоа на 1 административен службеник 1 
помошно техничко лице, согласно со Годишниот план за вработување на 
Државната комисија.  
 
  Во однос на планираните семинари, работилници, генерички и 
специјализирани обуки за вработените, истите не се реализирани согласно 
настанатата пандемија со корона вирусот. 
 
  Во однос на планираниот развој, одржување, надградба и усовршување на 
електронската архива и воведувањето на електронски систем за управување и 
водење на целокупната жалбена постапка пред Државната комисија, како активност 
е реализирано само редовното одржување на електронската архива. 
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Акционен план за реализација на годишната програма на Државната 
комисија за 2020 година 

Ред. 
број 

Активност Рок 

1. Работни задачи предвидени со закон 

 Решавање по жалби / тековно 

 Одлучување по барања кои ги поднесуваат странките  / тековно 

 Постапување по службена должност / тековно 

 Постапување по претставки и предлози / тековно 

 Постапување по барања за слободен пристап до 
информации од јавен карактер 

/ тековно 

 Постапување по примени пријави од укажувачи  / тековно 

2. Зајакнување на капацитетите   

 Вработување на административни  службеници  / втор квартал 

 Посета на семинари, тематски работилници и 
студиски посети, како и генерички и специјализирани 
обуки за вработените 

/ тековно 

 Набавка на нови уреди од информатичка технологија / прв / втор 
квартал 

 Развој, одржување, надградба и усовршување на 
електронската архива 

/ тековно 

 Воведување на електронски систем за управување и 
водење на целокупната жалбена постапка пред 
Државната комисија, односно воведување на е-жалба 

/ втор квартал 

3. Аналитичко-информативна дејност 

 Годишен извештај за работата на Државната комисија 
за 2019 година 

/ прв квартал 

 Годишна програма за работа на Државната комисија 
за 2021 година 

/ четврт 
квартал 

 Финансиски план на Државната комисија за 2021 
година 

/ четврт 
квартал 

 Стратешки план на Државната комисија за 2021 
година 

/ четврт 
квартал 

4. Соработка со домашни и странски органи и организации 

 Соработка со домашни  и странски институции   / тековно 

5. Следење на состојбите во областа 

 Следење на состојбите во областа / тековно 
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7.ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 
 

За работењето на Државната комисија во 2020 година, можат да се извлечат 
следните заклучоци проследени со соодветни препораки: 

➢ Државната комисија има донесено 1037 одлуки по изјавени жалби од кои 
поведени се 110 управни спорови, односно само 10,61% што укажува на 
висока доверба во одлуките на Државната комисија. 

➢ Решавањето на предметите е секогаш во законски утврдениот рок, односно 
15 дена од комплетирањето на документацијата по предметот.  
 

Со цел одржување на ефикасноста и ефективноста во работењето на Државната 
комисија за жалби по јавни набавки потребно е: 

• определување на поголем буџет на Државната комисија; 

• кадровско екипирање во стручната служба, особено во секторот за  
решавање по жалби за јавни набавки, концесии и јавно приватно 
партнерство од најмалку 5 стручни соработници, имајќи го предвид 
значително зголемениот број на предмети и дополнителни пропратни 
обврски, а се со цел непречено одвивање на работниот процес; 

• овозможување на просторни услови за работа во насока на обезбедување 
на нови простории заради задоволување на работните капацитети; 

• автоматизирање на процесите преку интероперабилност со што ќе се 
постигне целосна операционализација на процесите во институцијата, како 
и компатибилност со ЕСЈН; 

 
➢ Редизајнирање на веб-страната и подобрување на можноста за детално 

пребарување на одлуките според видот и специфичноста на јавната 
набавка, како и јавен пристап до информациите со кои располага 
Државната комисија заради подобрување на транспарентноста и 
понатамошно зајакнување на довербата во работењето на Државната 
комисија од страна на економските оператори и договорните органи. 
 
 
 
 

    Бр. 01-143/1                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ  
   31.03.2021 год.                                                    Кирил Каранфилов  

     Скопје  
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Ir. MATEPhJMHh CPEACTBA (115 AO 121) tt4 640.990 4.777.379 4.213.510 557.809

3. 020 n 0294 [pa4exnu o6jexru 115 0

4. 21u O29A CTaHoBr{ H AenoBHx o6iekrx 1r.6 0

..,|



PeA.

6p.

fpyna Ha

CMETKA \I\V
cMeTxa

no3hr-l14 lA

143Hoc

nperxoAHa

roAxHa

TeKoBHa roAxHa

Spyro
14cnpaBKa Ha

BpeaHocra

Hero

16-71

1, 2 3 4 5 6 7 8

5. O22 A O29 OnpeMa 717 640.990 3.059.082 2.747.076 312.006

6. 023 v O29A noBe(eroAxrxHx Hacax 118 0

7. 024 u 0294 OcHogHx craAo 779 0

8. o25 v O29 Apyrr MarepxjanHx cpeAcrBa L20 L.7L2.237 1.466.434 245.803

9. 026 u 0294 ABaHcx 3a Marepx.ianHx cpeAcrBa t27 0

10. 030 fl - 1.. MATEPI4JMHT4 CPEACTBA BO nOATOTOBKA t22 0

77. 04

tv. AoIroPorlH14 xPEAl4Tl4 nO3AJM14Url

AMEHI4 BO 3EMJATA 14 CTPAHCTBO

t4 oPor{EH14 CPEACTBA

723 0

6) nApi.tr]Hr4 CPEACTBA t4 noEAPvBAlbA
( 125+ 134+135+140+l4L+142+ L43+t44+ L45 + 746].

t24 2.854.744 2.O44.747 0 2.O48.747

l. nAPI,lgHl4 CPEACTBA (126 Ao 133) 725 0 0 o 0

L2. 100 CMerxa 1,26 0

13. 101 6na raj Ha t27 0

L4. LO2 [43ABoeHu napxq H]4 cpeAcrBa 728 n

15. 103 OrBopeHl,r axpeAxrxB14 L29 0

16. 104 AeBx3Ha cMerxa 130 0

L7. 105 AeBx3Hx axpeA}l 4Blr 131 0

18. 106 ,Qeauaxa 6narajra 132 0



PeA

6p.

fpyna Ha

cMelxu nln
CMETKA

no3 qr,rJA

143Hoc

nperxoAHa
roAx Ha

TexoBHa roAlHa

Spyro
hcnpaBKa Ha

aoeaHocra

Hero

16-71

), 2 3 4 5 6 7 8

r.9. 108 Apyrx napxq H14 cpeAcrBa 133 0

20. 11 I. XAPTr4l4 OA BPEAHOCT t34 0

lll. nOEAPYBAI-bA (136 Ao 139) 135 0 0 0 0

2',J,. 720 Ilo6apyaara o4 6yqeror 136 0

22. 1,2t flo6apyaarua o4 Qox4or 137 0

23. 722 u L29A flo6apyaatua oA xynyBaqx Bo 3eMjara 138 0

24. 723 v 729A l-lo6apyaal,ba oA xynyBaq14 ao crpaHcrBo 139 0

25. 13
rv. no6APyBA|-6A 34 AAAEHT4 ABAHCT4,

AEnO3 Tr,l V KAvLltAt4
L40 29.O7r 28.134 28.L34

26. L4 V, KPATKOPOqH14 Ot4HAC14CKI,I NOSAPYBAFbA L4L 0

27. 15 vr. no6APvBAtbA oA BPAEOTEHT4TE 742 0

28. 16 v . ot4HAHCt4CK14 nPECMETKOBHt4 OAHOCt4 143 0

29. t7
vI r. noBAPyBAFbA OA AP)iGBATA
t4 AP v I t4 V HCT Vlrv tll,l. t4

L44 0

30. 190 so 197 IX. AKT[4 BHt4 BPEMEHCK14 PA3TPAHt4t]YBA}bA 145 0

31. 198 Apyrx axrl1BHx BpeMeHcKu pa3rpaHxqyBalba r.46 2.825.67r 2.O20.607 2.O20.607

B) MATEPt4JM14, PE3EPBH14 AE,IIOBI,l

h CI4TEH I4HBEHTAP (148 Ao 153)
1,47 0 0 0 0

32. 31 Merepu.ianx 148 0



PeA.

6p,

fpyna Ha

cMelKU Wv
CMETKA

no3 Ll14JA

J,'l 3 Hoc
nperxoAHa

roAuHa

TexoBHa roAxHa

Epyro
14cnpaBKa Ha

BpeaHocra

Hero
(6-7)

I 2 3 4 5 5 7

33. Pe3epBHx AenoBx L49 0

34. 36 CxreH xHBeHra p 150 0

35. 60 npox3BoAcrBo 151 0

36. 63 foroBx npox3BoAx 1,52 0

37. 65, 66 u 67 CToxx, aBaHcx, Aeno3xrx x Kayql.1l4 153 0

r) HEnoKPt4EHr4 PACXOA]4 14 APvrU AOITOPOqHI4
KPEAI4T[4 14 3AEM14 (15s ao 1s7)

154 0 0 0 0

38. 090 HenoxpxeHt4 pacxoAx oA nopaHeuHr roA]rHt4 155 0

39. 092 HenoxpreHx pacxoAl,r 156 0

40. 095 npt,lMeHIa Aonropo'{H}l xpeAurx r,r 3aeMx 757 0

4L. 08 u. APyT CPEACTBA 158 0

BKynHA AKT[4 BA ( ltL+124+L47 +L54+t581 159 3.681.131 7 .936.375 5.178.523 2.757.752

42. 990 Ao 994 BOHE,fl AHCHA EBhAEHI.II4JA-AKTI4 BA 160 1.783.501

4

1.783.501 1.783.501



PeA.

6p.

fpyna Ha

cMeTxli tlll,t
cMeTxa

no3hq14JA

143Hoc
IlperxoAHa roAhHa

(no,{erHa cofioj6a}
(Te(oBHa roAriHa)

h3Hoc Ha AeHor
Ha 6!,rnaHcxpalbe

1 2 3 4 5 6

l. nAChBA: 1,l3BOPl4 HA KAnhTMHt4 CPEACTBA

(162+163)
161 826.587 709.011

43. 900 ApxaBeH-iaBeH xanxran 762 826.587 709.011

44. 901
OcraHar xanrra,rt (aanrxn xa Marepajan[, pe3epBHx AenoBu,
cxreH xHBeHTap14 xaprxx oA BpeAHocT)

163

45. 91 ll. Pesa^opx3aq}1oHa pe3epBa t64

lll. AOnrOPOtlH14 OEBPCKI4 (166 Ao 172) 165 1.675.560 937.968

46. 920 O6apcxr no 4onropoqHl,r xpeAxrt,t 166

47. 922 BnoxySatba oA crpaHcl(H n!{qa L67

48. 923 Kpe4unr o4 6arxr Bo 3eMiara 168

49. 924 Apyrr xpeAxrx Bo 3eMiara 169

50. 925 Kpe.qxrx oA crpaHcrBo L70

51. 927 AonropoqHr 06Bpcxlr 3a npxMeHl

Aeno3xTx 11 xayqxx
77t

52. 928 P,pyrn 4onroporxr o6epcxr.l t72 1.675.560 937.968

IV. TEKOBHt4 O68PCKt4

(174+175+180+181+189+195+196+197+198)
L73 7.779.784 1.t10.773

53. 2t a) Kparxopovxn o68pcxx no ocHoB Ha xapr[x oA BpeAHocr 774



PeA.

6p.

fpyna Ha

cMefKr x/r4

CMETKA

no3 uhJA

143Hoc
nperxoAHa roAxHa

(no,rerHa cocroj6a)
(Texosxa roarHa)

,l3Hoc Ha AeHor
Ha 6!4naHcrpatbe

1 2 3 4 5 6

6) Kparxopo.+l,r o6pcxn cnpema 4o6aByBa'lx (176 Ao 179) 175 55.107 71.803

54. 220 06spcxu cnperraa 406aByBa,{x ao 3eMiara 776 55.107 71.803

55. 22L o6apcxr,r cnpema 4o6aeyaavr Bo crpaHcrBo 777

56. 224
06apcxr cnperua 406aByBa,{}i 3a xeQaxryptaparr

croKx, Marepxianx t4 ycnyrx
778

57. 225 O6apcxr cnpearra 4o6aayaarn - rpafaxu L79

58. 23 a) npr,rnexn aBaHclr, Aeno3rllll 14 xayqlt,t 180

r) Kparxopo,rHx Qnxaxcucxr o6epcxr,r (182 eo 188) 181 0 0

59. 240 O6apcxr,r o4 saegnrvxo pa6orerue co cy6jexrrre 782

60. 24r O6apcxr ea xpeArarx Bo 3eMjara 183

61. 242 06spcxr:a KpeAurx Bo crpaHcrBo 184

62. 243 O6apcxr:a BnoxeHla cpeAcrBa Bo 3eMiara 185

63. 245 Apyrx xparxopo,{Hr Qrxaxorcxr o6apcxtt 186

64. 246 O6epcxr,r cnpeala pa60rBrqxre t87

55. 247 O6epcxr no aanrparbe Ha pa6orHxl.txre 188



PeA.

6p.

Tpyna Ha

cMeTxl,l x/rh

CMETXA

no3LrurlJA

V3Hoc
nperxoAHa roA},tHa

(no,rerxa cocroj6a)
(TeKoBHa roAxHa)

,l3Hoc Ha AeHor
ra 6rraxcrpatoe

1 2 3 4 5 6

A) O6BpcxH cnpeMa ApxaBara l,r Apyrx
xHcrrryqxr (190 Ao 194)

189 0 0

66. 250 O6epcxr aa 4axox Ha AoAaAeHa BpeAHocr 190

251, 06apcxn aa axqu:u 191

67. 252 O6Bpo(r 3a u,apxHx u qapxHcxx AaBa'{x}a 192

68. 2s3
o6BpcKr4 3a AaHoqx 14 nprAoHecx no AoroBop
3a Ae^o ]1 asTopcxo Aeno

193

69. 255 O6apcxr:a 4pyrr AaHoqH l,t np]lAoHecx 794

70. 26 i) <Drxacncxr l,l npecMerxoaHx oAHoc]1 195

77. e) O6spcxli sa Aaxoqu t,t nprAoHec]4 oA Ao6raxa 196

72. 28
x) KparropoqHx o6epcxr sa nnarx n 4pyru o6apcxr

cnpeMa EPa6oreHrlle
L97 1.095.004 1.010.836

73. 29 a) naclraxn BpeMeHcxx pa3rpaHrrqysalba 198 29.073 28.t34

74. 98
rv. h3BoPh HA APyrU CPEACTBA

l,l3Bopx Ha Apyff cpea,crBa
199

BKvnHA nAChBA (161+154+165+173+199) 200 3.581.3 31 2.757.752

75. 955 Ao 999 BOHSt4IAHCHA EBl4AEHq14JA - nACUBA 20r L783U44, 1.783.501

Bo

Ha AeH

CKonje ,lxq,e oAroBopHo 3a cocraBysalbe Ha 6xnaxcor

BoneHauH nemDvweecxu

4-\J= \ .---'-tr -v I

M.n.
28.02. 2027 zoduxa

-,7



tttt
nepxoA KoHrponop

lrlzlrl
t2 3

BkA pa6ora

Ha3hB Ha cy6jeKror

AApeca, ceAlure r4 re^eooH

EAxHcrBeH AaHoeeH 6poj

AApeca 3a e-nouJra

lolslclzlslolrlsl
4 5 6 7 8 910 11

l,lAeHrv0r{aqvoHeH 6poj {EMEC)

lolzlololzl s lrl al rl ol sl rl zl rl ol
72 73 L4 15 15 17 18 19 20 27 22 23 24 25 26

Pe3epBHx xoAeKcx

ApxaBHa xoMxcxja ra xan5r no jaaxr xaSaaxn

Eya. l.larax4ex 6p.63a Cxonje 02/3L46-700

4 0 3 0 0 0 8 0 5 0 5 7 1

sozr.finansovo@sozr.gov.mk

207r50t2s

(xoprcxrqr xa cpe4crea o4 Eygerorf

nPnxoAr.r H PAcxoAx
Bo yeKo? Ha roArHara - Eraaxc xa npxxoAlTe H pacxoAxre

oA l jaHyapr4 Ao tL.L2.2O2O roArHa
(ao 4exapu)

PeA.

6p.

fpyna Ha

no3ur.lhJA O3Haka

Ha AOn

,l3Hoc

nperroAHa
roAxsa

Texo6Ha

roArHa

1 2 3 4 5 6
PACXOAX:

l. TEKOEHIi PACXOAI.i

(002+007+012+020+024+029+033+039)
001 16.939.589 14.355.055

a) nIATl.l H HAAOMICTOqH
(oA 003 Ao 006)

002 14.366.001 12.268.600

1. 401 nrarl x HaAoMecroqu 003 10.420.960 8.838.196

2. 402 npxaoxecr 3a coqhjarHo ocxrypyBabe 004 3.945.041 3.430.404

403 OcraHar!,1 npxAoHecu oA n/].ar u 005

4. 404 HaAoMecroq14 006

6) PE3EPBh h HEAEOhHr,,rPAHI4 PACXOAT4

(oA 008 Ao 011)
001 0 0

5. 4L! OrHaHcxparbe Ha HoBl,l nporpaM!{ !4 nornporpaMh 008

6. 4!2 nocrojaHa pe3epBa (xenpe4au4rnrer pacxo4ra) 009

7. 473 TettoBHH pe3epBt,t (pa3HoBrIAHl,l pacxoAr) 010

8. 4t4 Pe3epBl1 3a xanxrarHri pacxoAx 011

B) CTOKh ,1 YC.nYrh
(oA 013 Ao 019)

oL2 2.573.688 1.930.097

9. 420 narHu li AHeBHn pacxoAh 013 t84.422 109.099

10. 42L KoMyHanHx ycnyrk, rpeelbe, xoMyHrKaqhja x rpaHcnopr 014 72!.$A 597 .843



6p.

tpyna Ha

n o3l't q14JA O3Haxa

HA AON

ly'3Hoc

nperroAra
roArHa

TexoaHa

roAxHa

1 2 4 5 6

11. 423 Marepl1jarx h o,lTeH rHBeHTap 015 89.2s9 130.118

72. 424 nonpaaKx ,,l reKoaHo oApxyBarbe 016 727.Lr7 185.947

13. 425 AoroBopHx ycryrx or7 1.369.724 847.898

74. 426 Apyrx rexoBHx pacxoAh 018 86.s35 59.192

15. 427 npltBpeMeHt,t Bpa6oryBalba 019

r) TEKOBHH TPAHCOEPl4

AO BOHSvUETCKT4 OOHAOBH

(oA 021 Ao 023)

020 0 0

16. 431 TpaHcoepr Ao OoHAor 3a nhOM 021

77. 432 TpaHcoep, Ao AreHqrjara 3a Bpa6orysalbe o22

18. 433 TpaHcoep, Ao OoHAor 3a 3ApaacraeHo ocrrypy8albe 023

A) TEKOBHH TPAHCOEPTI AO EnC

(oA 025 Ao 028)
024 0 0

19. 447 Aoraq[xy oAI.qB 025

20. 442 HaMeHcH14 Aoraqxr 026

2L. 443 Snox Aoraqx,1 o21

22. 444 ,A,oraqn,i 3a AererhpaH14 oAAe,4HE HaA,exHocrx 028

i) KAMATHH nnA(A[bA
(oA 030 Ao 032)

029 0 0

23. 451 xaMarHr nra{atba xoH Hepe3rAeHTHh xpeAxropx 030

24. 452 XaMarH{ n.na(alba t(oB AoMauHx xpeAhropx 031

25. 453 KaMarHx n,na(alba t(oH Apyrx H{Boa Ha B,racr 032

e) CYEBEHLltlh 14 TPAHCOEPT4

(oA 034 Ao 038)
0 166.3 58

26. 46r Cy6EeHqrx 3a jaBHh npernprjarhja 034

27. 462 Cy6aetrqr,rr :a npnearHl1 npernpxjarxja 03s

28. 463 TpaHcoepx Ao HeBraAxHx oplaHr3aqxx 036

,q 464 Pa3Hx rpaHcQepx o37 165.358

30. 455 l,'lcnrarv no x3gpr.uHn cnpaBtl 038

lK) COUhJMHTI 6EHEO14Uh14

(oA 040 Ao 043)
039 0 0

3L. 471. CoqxjarHx HaAoMecroq[ 040

32. 472 nra(abe Ha 6eHeorqrar o4 oox4or:a t1l.'lOM 041

473 nra(albe Ha HaAoMecroqx oA AreHqljara 3a Bpa6oryBatbe o42

34. 474
nra(abe Ha HaAoMecroq[ oA OoHAor

3a 34paECrBeHO OCXrypyBalbe
043



Pq.
6p.

fpyna Ha

no3hu14rA 03Haka

HA AON

tl3Hoc

flperxoAHa

roAxHa

TexoBBa

roArHa

1 2 3 4 5 6

I. KAnHTMHIi PACXOAI4

(oA 045 Ao 054)
o44 324.893 159.408

480 l(ynyBabe Ha onpeMa r MauJrHx 045 t77.OLs 142.808

36. 481 fpaAexHla o6jeKru 046

482 p,pyrr,r rpa4exx r o6jerrn 047

483 KynyBabe Ha Me6e, 048 77.8W

39. 484 Crpareuxh croxx h Apyrv pe3epB,l 049

40. 485 B-noxyBarba x HeoriHaHcxcxx cpeAcrBa 0s0 80.078 25.500

47. 486 Kynyaalbe Ha Bo3xra 051

42. 487 KanrrarHl{ rpaHcoeph Ao BoH6yuercKx 0oHAoBx 052

43. 488 KanlararHx Aoraqxx Ao EJIC 0s3

44. 489
Kan6ranHx cy6BeHqxla 3a npernpxjarxja
x HearaAxs14 opraHr3aqrx

054

III. OTNIATA HA T'IABHHHA

(oA 056 Ao 058)
055 0 0

45. 49L Ofnrara Ha rraaHrHa Ao Hepe3xAeHTHh KpeA{topx 056

46. 492 Orn,nara Ha rnaBHxHa KoH AoMaurHu xHcrxryqhx 057

47. 493 Ornrara Ha rraBHrHa Ao Apyrx HrlBoa Ha B/racr 058

A. BKynHh PACXOAh

(001 + 044 + 055)
0s9 |t.264.582 14.534.453

B. OCTBAPEH Bl.rtUOl( HA nPTXOAX

- AOEUBKA nPEA OAAHOT{yEAIbE

(103 MrHyc 059)

060 0 0

48.

811,

812 A

813

B. AAHOqH, nPlitAOHECh H APvrI AABA'{XH
oA BlfluoKor HA nPltxoAHTE
- A()6IB|{ATA nPEA OAAHOT{yBA}bE

061 0 0

r. HETO BX1UOK HA nPUXOAl.r
. AOSXBKA NO OAAHOqYBATbE

(050 MhHyc 061)

o62 0 0

a. pAcnoPEAyBAlbE HA HETO Bl.rl.rJOKOT

HA nPIXOAITTE - AOEI,iBKATA
(o4 064 4o 065)

063 0 0

49 830 3a noxpraare xa:ary6a 064

50 831 3a no8par Bo 6yueror oAHocHo ooHAor 055

51 833 3a npeHoc ao HapeAHara roArHa 066



PeA.

6p.

fpyna Ha

no3 ur,4JA
O3Haxa

HA AON

143Hoc

nperxoAHa

aoaeHa

TeBoBHa

foAxHa

7 2 3 4 5 6

r. BKvnHo
(059+060)=105

aHo 061 e noroneMo oA 060

rorau (059+061)=105

067 17.264.542 14.534.453

nPhxofih:
r. AAHOqHh nPIXOAX

(oA 069 ao 076)

058 0 0

52. 7LL
AaHox oA Aoxo4 o4 4o6raxa
r o4 xanxranxr 4o6rsxl

069

53. 7t2 npxAoHecx 3a coqx.ianHo ocHrypyBalbe 070

54. 773 AaHoLlx oA xMor 077

55. 7L4 AoMaurHl4 AaHoq[ Ha croxl4 x ycnyr 072

55. 715
p,axox o4 r"reryxapoAHa tproBxja
H rpaHcaxqux (qaprxr r.r 4aaa,rxra)

073

57. 776 E4xoxparxr noce6xr raxcu 074

7L7 AaHoqx Ha cneqxQrvxu ycayru 075

59. 778
Taxcx 3a kop[crelbe Hnx Ao3Bonh
3a Bpuelbe Ha AejHocr

076

[. HEAAHOqHX nPXXOA],|

(oa 078 eo 082)
077 0 0

60. 72t npernptaeMaqxra nplxoA l.r npHxoA oA xMor 078

61. 722 fno6n, olgcxnl,l aAM 11H ll crpar! B H I Taxc]i 079

62. 723 Taxcr r xa4olrecroqr 080

63. 724 Apyrlr BnaAHHr ycryrlr 081

64. 725 Apyrlr HeAaHo,{Hta npxxoAh o82

m. KAnhTAIH 1,,t nPUXOAU
(o4 083 4o 087)

083 0 0

65. 73L npo4ax6a Ha xanHTanHu cpeAcraa 084

65, 732 ['lpo4ax6a xa croxu 085

67. 733
l-lpo4ax6a Ha 3eMiuuJTe

x HeMarepxjanHlr BnoxyBalba
086

68. 734 nplxoAH oA AxBxAeHAx 087

rv. TPAHCOEPI,r 
'r 

AOHAqull
(oe 089 eo 092)

088 t7.264.582 14.534.463

4



PeA.

6p.

fpyna Ha

no3 u r,1 JA
03 axa

Ha AOn

143Hoc

npeiroAHa
roaHHa

TexoBHa

roArHa

bv. 74t TpaacQepr.r oA Apyrn H[Boa Ha Bnacr 089 L7.264.582 14.534.453

70. 742 AoHauxx oA crpaHcrBo 090

7L. 743 KanxranHr AoHaqr4r 091

72. 744 fexoBHx AoHaql4r 092

v. AoMAlxHo 3MOnr{vBAtbE
(oa 094 ao 095)

093 0 0

73. 75t KparxopoqHt,l no:ajmrqn oA 3eMjara 094

74. 753 ,Qorropovrr o6ap:rraqr 095

75. 754 Apyro AoMauJHo 3aAonxyBalbe 095

vr. 3MoIlr(vBAtbE Bo CTPAHCTBO

(oA 098 Ao 100)
097 0 0

76. 161 Meryxapo4xr pa:aojHr areHqr!,1 098

77. 162 CrpaHcKh BnaAl1 099

78. 769 Apyr[ 3aAoxyBarba Bo crpaHcrBo 100

79. 177
vI. nPoAAXEA HA XAPTXX OA BPEAHOCT

Ilpo4ax6a ra xaprr,rx oA BpeAHocr
101

80. 78L
vfl. nPrxoAlt oA ornrATA HA 3AEMh

npr|xoAl4 oA HanrareBh AaAeH14 3aeMx
702

A. BKvnHh nPXXOAH
(068+077+083+088+093+097+101+102)

103 17.264.582 14.534.463

81. 890
5. HENOKPI,IEHI,I PACXOAX

(059+061 MrHyc 103)
104 0 0

B. BKYNHO:

(103+104=067)
105 17.264.582 14.534.463

42.

r. nocEBHr noA^Toqr:
npoceqeH 6poj Ha Bpa6oreHx

8p3 ocHoaa Ha qacoBHTe Ha pa6ora

ao npecmerKoBHror nepno4 (qer 6poj)

106 18

,1."{!j,ii'iii, D}
Bo

Ha AeH 28.02. 2021 eoduiio

,tlxqe oAroBopHo

3a cocraByBa+be

xa 6rnascor

CKonje

5

18

4
)



O6pa3eq ,,4E"

Irlzlgl
723
Bxa pa6ora

lolelqlzlglolnlsl
4 5 6 7 8 910 11

14AeHrrOrHaqHoHeH 6poj (EM6C)

RoHrponop

olzlololzlsl rl r I r I o I s I g I z I r I o I

t2 73 t4 15 16 17 18 19

Pe3epBHrl xoAeHcH

26252423222720

ApxaBHa xomrcxja aa xan6r no jaaxr xa6aaxr

Eyn- l,lnHHAeH 6p.63a Cxonje 02l3L46-700

Ha3hB Ha cy6jeKror

AApeca, ceAru.lTe !a rereoo8

AApeca 3a e-nouJTa

EAxHcrEeH AaHoqeH 6poj

sozr.finansovo@sozr.gov.mk

4 0 3 0 0 0 8 0 5 0 5 7 L

3a 31.12. 2020

nocE6Hl,r noAATOqX
3a ApxaBHa eBr4AeHqhja 3a xophcr-I4qxre Ha cpeAcrBa

oa Evueror sa dosaoaure
| 207150325 |

(ao Aexapn)
PeA.

6p.
fpyna Ha cMerKx,

CMETKA,

t=,.e,|
no3 q14JA

O3Haka

HA

AOn

,'l3Hoc

n perxoAHa TeKoBHa

L 2 3 4 6

A. HEMATEPhJMHh CPEACTBA

7. 000 Ha6aexa epe4aocr na ocHoBagKx r3Aaroqri 601

2. 008 A
BpeABocHo ycorracyEatbe (peBanop{3aqxja)

Ha OCHOBaqx!4 l43AaTO Lll,t
602

3. 009 e
AxyMyr{paHa aMoprx3aqrja (xcnpaBKa

Ha BpeAHocra) Ha ocHoBaqKfi [3Aaroqfi
603

4.
Ceraura epe4xocr xa ocHoBaLrHn !,!3Aaroqx

(< hnx = AOn 112 oe 6C)
604 0 0

001
Ha6aexa epegxocr xa h3aaroqx
BO l,tCrpaxyBalbe t1 pa3Boj

60s

5.1.

nrara t,l HaAoMecroqr Ha nrara
Ha Bpa6oreHxre xox ArpeKrHo pa6orar
Ha l,!crpaxyBabe r pa3Boj

606

5.2. KOpIICTeH14 hr' nOTpOUJeBT nph
!4crpaxyBarbe x oa3Boi

607

Tpouoqx 3a rypoBhuu I uareprjal, rpouJoqh 3a eHeprlja, TporJJoqt4 3a cxreH l,lHaeHTap, Tpor!ot1h sa aru6aaaxa,
rpouJoqh 3a pe3epBHl,l AeroBt! t1 Marepxjanx 3a oApxyearte xa o6jerure ]i onpeMara, rHTereKryarHt1 ycrytx
t Apytt yctyrv Kotl ce ycnoB 3a xcrpaxyBabero 14 pa38ojor 3a concrBeHr qe/]l,|.

tttt
I lepxoA



PeA.

6p.

fpyna Ha cmerKn,

cMeTxa,

a=aen

no3uuhJA
O3Haxa

xa

AOn

143Hoc

n perxoAHa TexoBxa

1 2 4 5 6

5.3.

AMoprx3aqxja Ha HeABxxHocrx, nocrpoixx
x onpeMa xopxcreHx npx xcrpaxyBabe
x pa38oj

608

5.4.
AMoprx3aqx.ia Ha nareHTl,! t,| nr!qeHqx Kopt4creHt1

npx llcTpaxyBalbe x pa3Boj
609

6. 008 a
BpeAHocHo ycorrtacysatoe (pesaaophaaqlaja)

Ha r3AaTOq!,' ao rcTpaxyBalbe x pa3Boj
610

7. 009A

AxyMyrxpaHa aMoprx3aqrja
(ucnpaaxa xa ape4xocra) xa rr4aroqr
8o xfipaxysabe la pa3Boj

611

8.

CerauHa BpeAHocr Ha x3Aaroqx

3a ,ifipaxyBalbe x pa3Boj

(< xrx = AOn 112 oA 5C)

612 0 0

9. 002 A
Ha6aaxa ape4xocr xa nereHTll, rLqeHqh,
KOHqeC!' }r Apyr! npa8a

613

10. 008 A
BpeAHocHo ycorracyeare (peaaaopr:aqr,rja)

Ha naTeHTx, .nxqeHqr, xoHqecfirl l,t Apyrx npaBa
674

11. 009 A

AKyMyrhpaHa aMoprx3aqnja
(rcnpaexa xa ape4xoqa) Ha narerrr,
,hqeHqri, KoHqecxfi rl Apyrh npaBa

615

L2,

CeraurHa BpeAHocr Ha nareHT6,

,rqeHqr, KoHqecrh x Apyrx npaBa

(< talll = AOn 112 oA 6C)

616 0 0

13. 002 A Ha6aara epe4xocr ra coorBep co nxqeHqa 677

L4. 008 A
BpeAHocHo ycornacyBarbe (peBaropn3aqrja)

Ha coorBep co rrqeHqa
618

009 A
AKyMyrxpaHa aMoprr:aqrja (ucnpaexa

ra ape4rocra) coQraep co rxqeHqa
619

16.
CerauHa BpeAHocr Ha coorBep €o rxqeHLla
(< ,rx = AOn 112 oA 5C)

620 0 0

!7. 002A
Ha6aeaa ape4rocr ra cooraep pa3ExeH

:a concrsexa ynorpe6a
621 1.O85.469 r.116.315



PeA.

6p.

fpyna Ha cMerxrl,

CMETRA, no3hr.l14JA
03Haxa

HA

AOn

h3Hoc

nperxoAHa TeRosHa

1 2 3 4 5 6

18. 008A
BpeAHocHo ycorracyBatte (peBanop!43aqxja)

Ha coQTBep pa3BreH:a concreexa ynorpe6a
622

19. 009A

AxyMyrxpaHa aMoprx3aqxja
(ucnpaaxa xa epe4xocra) xa coQrsep
pa3BEeH 3a concraera ynorpe6a

623 9@.072 965.113

20.
CerauHa BpeAHocr Ha coorBep
pa3B6eH 3a concrBena ynorpe6a
(< r.rar.r = AOII 112 oA 6C)

624 185.397 151.202

21. 002A
Ha6aBHa BpeAHocr Ha xa6agear
6aar xa no4aroqr

625

22. 008A
BpeAHocHo ycorracyBaroe (peBaropx3aqvja)

xa xa6aseHr 6asr Ha noAaroll,r
626

009A
AxyMynr{paHa aMopu:aqrja (ncnpaexa ra
epe4xocra) xa xa6aBeHx 6a3, Ha noAaroqx

627

24.
CerauHa apeAHocr Ha ra6agexr
6a3x Ha noAaroq, (< rar = AOfl 112 oA 6C)

628 0 0

25. 003A
Ha6aBHa apeAHoqr Ha 6a:r xa noAaroqn
pa3areHta 3a concTaexa ynorpe6a

629

26. 008A

BpeAHocHo ycorracyBatbe (peBaroph3aLlxja)

xa 6a:r xa no4aroqx pa3Bt,teHt,t

:a concreexa ynorpe6a

630

009,q

AxyMyrhpaHa aMoprla3aqxja (xcnpaBKa

xa ape4xocra) xa 6a3, Ha noAaroqx
pa3BxeHx 3a concraexa ynorpe6a

631

28.
CeraujHa apeAHocr Ha 6a:r xa no4aroqn
pa3oreHn 3a concTaeHa ynorpe6a

(< xnx = AOn 112 oA EC)

632 0 0

29. 003
Ha6aaxa epe4xocr xa 4pyrr
HeMarepxjarHx npaaa

633

30. 008A
BpeAHocHo yco acyBabe Ha Apyrla
HeMarepxjarHx npaaa (peaaropr:aqrja)

634

3L. 009A
AHyMynrpaHa aMoprr3aqxja (rcnpaBxa Ha

BpeAHocra) Ha,qpyrx HeMareprjarHl,l npaBa
635



PeA.

6p.

fpyna Ha cMerxli,

CMETKA,

a=aerl

n o 3 h tl 14 J A
03Haxa

HA

AOn

H3Hoc

nperxoAHa TexoBHa

1 2 3 4 5 6

CerauJHa BpeAHosr Ha Apyrh HeMarep!,|ja.[Hl.

npasa (< ranu = AOn 112 oA 5C)
636 0 0

E. MATEPUJMHU AOSPA
r nPhPoAHl4 BOTATCTBA

010 3eMjxure 637

34. 018A
BpeAHocHo ycornacyBalbe (peBaropx3aqxja)

3emjxure
638

35.
CerauJHa apeaHocr Ha 3eMjrure
(< !ar, = AOn 113 oA 6C)

639 0 0

36. 011 lllyM.. 640

37. 018A
BpeAHocHo ycornacyBarbe

(peaaropr:aqrja) uymx
641

38.
CerauJHa apeAHocr Ha [uyl,lr.

(< la,lx = AOn 113 oA 6C)
642 0 0

39. 018

BpeAHocHo ycorracyealbe (peeaaopraaqr,rja)

Ha MarepxjarHxre Ao6pa x npxpoAHfire

6orarcrBa

643

B. MATEP],I.IA,H1,I CPEACTBA

40. 022A
Ha6aBHa BpeABocr Ha ru$opaaaqucxa

, TereKoMyHHKaqrc*" onp""" tl
644 477.O45 490.977

4t. 028A
BpeAHocHo ycomacyaarue (peaaaopr:aqrja) ra
r,rx$opraaqrcxa r reneKoMyHxKaqrcKa onpeMa

645

42. O29A

AxyMynxpaHa aMoprra:aqr,rja (ncnpasxa

Ha BpeAHocra) Ha laH$opmaqr,rcxa

t,l TereKoMyHxKaqrcKa onpeMa

646 403.279 459.733

43.

CeraurHa BpeAHocr Ha xHoopMaqxcxa

x rerexoMyH11KaqxcKa onpeMa

(< t.tat't = AOn 117 oA 6C)

647 73.766 3L.244

44. 22
Ha6aBHa BpeAHocr Ha KoMnjyrepcxa

onpeMa 
3l 648 2-681.800 2.558.105

45. 028A
BpeAHocHo ycornacy8albe (peBaroph3aqrja)

Ha RoMnjyrepcKa onpeMa
649

' Ype4x co eaerrpoHcxa KoHTpora, KaKo r ereKTpoHc(L KoMnoHeHTrl xor npercraByBaar Ae, oA oare ypeA,
(pagro, reaeer:rcxa t,t KoMyHxKaqxoHa onpema r anapav)
txap4aep u neprQepHrt eAxHrqr., Mauxxn:a o6pa6orxa xa noAaroqx, ne'{arapx, cxeHeprr r c.rrqHo.



Pea.

6p.

fpyna Ha cMerKlr,

CMETKA, no3L -lhJA
O3Haxa

AOn

,13Hoc

nperxoAHa Tet(oBHa

7 2 3 4 5 6

46. 029A
AKyMyrxpaHa aMoprx3aqhja (xcnpaBKa

Ha BpeAHOCra) Ha KOMnjyrepcKa onpeMa
6s0 2.395.752 2.287 .343

47
CerauJHa BpeAHocr Ha KoMnjyrepcKa onpeMa

(< xrx = AOn 117 oA 5C)
651 286.048 280.762

48. 02s
Ha6aBHa BpeAHocr Ha Apyr!. MarepxjarHrl

cpeAcrBa
652 1.695.051 L.7 L2.237

49. 028.q
EpeAHocHo ycorrac.yBatce (peBanop!43aqxja)

Ha Apyr[ MareprjarHh cpeAsr8a
653

50. 0294
AKyMyrxpaHa aMopr[3aq!,lja (rcnpasKa Ha

ape4xocra) aa 4pyrr Marept,tjarHt,t cpeAcrBa
654 L4t3.475 r.466.434

51.
CerauJHa BpeAHocr Ha Apyrh MareprjarHt,l

cpeAcrBa (< hrh = AOn 120 oA 5C)
655 0 245.803

52. AparoqexH MeranH r KaMetba 656

53. AHTIKBrrerx h Apyru yMerHrl'{xt4 Aera 657

54. Apyrh cKanoqeHocrx 658

r. KPATI(OPOqH],i OEBPCKI4 3A nIATl,t 1,1APyf,l

OSBPCKh CNPEMA BPAEOTEHI.ITE

55. 280
O6apcxlr aa naaru H HaAoMecu Ha n/rarh
(< xrx = AOn 197 oA 6C)

659 1.09s.004 1.010.836

56. 281
06apcxr,r aa uero naarll
(< x.ny = AOn 197 oA 6C)

660 729.839 659.011

57. 282
HaAoMecroqr Ha Hero n.narrl

(< uau = AOfl 197 o4 6C)
661

58. 284 AaHoL{x oA nraT, x HaAoMecrx

(< ll,lla = AOn 197 oA 6C)
662 64.790 58.793

59. 28s
npxAoBeo, oA nrarx { HaAoMecrx oA nralrl
(< rurr = xa AOfl 197 oA 6C)

663 3@.37s 283.O32

A. PACXOAH

l. KoMyHarHx ycryrh, rpeebe,
KoMyHxKaqxial{ rpaHcnopr

60. 42!A
E eKrpxqHa eHeprnja
(< xrx = Ha AOn 014 oA 6nP)

664 327.33L 301.734

51. 42lA
BoAoBoA x KaHarx3aq!.ja
(< urx = Ha AOn 014 oA 6nP)

665 11.044 17.618

52. 42LA
nouJTa, TereooH, TereoaKc x Apyru TpouJoqx 3a

xoMyHgxaqrja (< hrr = ca AOtl 014 og 6l'lP)
666 29L.240 2L5.87s



PeA.

6p.

fpyna Ha cMerKx,

CMETXA, no314u14JA
03Bara

HA

AOn

ly'3 H oc

nperxoAHa TeKoBHa

1 2 3 4 5 6

63. 427A
fopxBa x Macra
(< xrx = AOn 014 oA 6nP)

667 55.961 43.2L2

ll. Mareprjarx x cxreH xHEeHrap

64. 423a YxN$opr,u,r (< la,r = AOn 015 oA 6nP) 668

65. 423A O6yaw l<,rtv, = AOfl 015 o4 6nP) 669

66. 423A
[lpexpax6err npoAyKrx , nhjaroqh
(< !,lnx = AOn 015 oA 6nP)

670

67. 423A /lexoBx (< xrx = AOn 015 oA EnP) 677

lll. AoroBopH)r ycnyrn

68. 425A
npoBh3xja 3a nrarex nponer r 6axxapcxa

npo1y.3[ja (< u^u = AOn 017 oA 6nP)
672

69. 425A
KoHcyrraHTcKx ycnyrh

(h3Aaroqx 3a aBropcxr,r xoxopapr)
l< r,inM = AOn 017 on EnPl

613

70. 425A
OcxrypyBalbe Ha HeABnxHocr, la npaBa

(< rar = AOII 017 o4 6l-lP)
674 5.709 5.749

71. 425A
naa(arue sa :4paecrBeHo opraHH3aqt,tx

oA MxHxcrepcrBoro 3a 3ApaBcrBo

l< xru = AOn O17 on EnP)

675 14.400

72. 425A
3ApaBcrBeHl,t ycnyrx Bo crpaHcrBo

(< x,rx = AOn 017 oA EnP)
676

lV. Apyrli rexo8Hlr pacxoAl

73. 426A Apyrx oneparxBHr,r pacxoA,

{< x,rx = Ha AOn 018 oA 5nP)
677 9.135 21.580

V. Pa3Hx rpaHcoep,

74. 464A ApxaBHr HarpaAx H oA,xxyBalba
(< rrri = Ha AOn 037 oA 6nP)

678

75. 464A
Tpaxc$epr npr nen3xoHxpatte
(< mr = xa AOfl 037 o4 6flP)

679

Vl. CoqxiarHtr HaAoMecroqx

76. 411A
E,qHoKparHa napx,{Ha noMolJJ h noMoul

ao narypa (< raN = na AOn 040 oA 6nP)
680

77. 477A Aerckh AoAarok (< lrar = xa AOtl 040 oA StlP) 681

78. 477A
noMouJ 3a 3ApaBgrBeHa 3aur[Ta
Ha pacreHxja x xxBorH,
I< unu = He AOn O4O.'n EnPl

682

79. 471A
l4cxpaHa 3a 6eAoMHnl,,]:u n Apyth cot\Aja/l.Hv

rrqa (< hrh = Ha AOn 040 oA EnP)
683



n o3u r-l t,rJ A

(< rrr = ra AOtl 079 o4 EflP)

Tpaxc$epx og 4pyrh H)raoa Ha anacr

oA Eyueror Ha Peny6rxKa

lUa(eAoHlaja (< rrlr = Ha AOn 088 oA 6nP)

oA 6yuerrre Ha SoHAoBhre
uar = ra AOII 088 oa 60P)

6rox Aoraqx{ Ha onurxHara no oAAerBx

urr = ra AOI'I 088 oA 6flP)

6poj xa apa6orecr ap3 ocHoaa

cofioj6ara Ha xpajor Ha Meceqor

Bo CKonje

Ha AeH 28.02. 2021eoAuHo

M. n. Ha qPM x Aara Ha npxeMor

KoHrporara ia x3Bpr.!xre:

,nxqe oAroBopHo 3a cocraByBalbe

ra o6pa:eqor

BaneHmuH nempyweecKuH(c
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l,lAelfrv0rxaqvoHeH 6poj (EMEC)
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Pe3epaHr! xoAexcx

ApxasHa xoMxcria 3a xar6x no iaBxr xa6aarr

Eyn. hrrHAeH 6p.63a 02/3t46-700

Ha3rB Ha cy6jeKror

AApeca, ceAhuJre x re.neooH

AApeca Ha e-noura

EAuHCTBeH AaHo,reH 6poj

sozr.finansovo@sozr.gov.mk

crPvKryPA HA nP[XOA],t nO AEJHOCil (CnA-PEKAnXTyIAP)
Bo nepxoAor oA ,1jaHyap, Ao O 3L,12,2O2O

20715032S

4 0 3 0 0 0 8 0 5 0 5 7 1

HKA
(Haquoxarxa xnacu$rxaqrja ra 4ejxocrn)

OgrBapeHx

nprxoAx
(ao aenapu) 

3PeA.

6poi
Knaca 

1
Hagre 

2

1. 84.11

2.

3.

4.

5.6.

7.

9.

10.

tL.

t2.

14.534.463



Hr{A
(Haqroranxa xnacr$rxaqrja xa 4ejxocru)

OcrBapeBla

npt,xoAx

(eo aeHapr) 
tPeA.

6ooi
Kaaca 

I Hagre 2

13.

L4.

15.

16.

L7.

18.

1) Bo KoroHara 3a ,lbaca" ce axecyea xyMepx'rKa o3Ha(a 3a Maca corracBo HM 3a AejHocra oA xoja cy6leKror ocrBapy8a

npNxoA.

2) Bo xoro8ara ,Halue" ce arecyaa onncHo Ha3eBor Ha ,qejHocra cnopeA Ht{A oA Koia cy6jeKror ocrBapyBa nplxoA.

3) Bo r(oroBara ,,Ocraapexn nprxo4r" ce aHecyBa x3Hocor Ha ocraapeHrr nplxoA, no AejHocrx.

PEfICTPXPAHA nPETEXHAAUHOCT (Co Haaxa,ryaaroe xa uurlpal,t Ba3rB Ha Maca Ha AejHocra yrBpAeHa co HKA)

oCTBAPEHr.l nPlXOAh nPETEXHO OA

(Co xa:xavyaarce xa uJlopa h Ha3rB Ha Maca Ha AejHocra yrBp,qeHa co HXA)

AEJHOCT-

.nraqe oAroBopHo 3a cocraByBalbe Ha 06pa3eqor:

l.lMe x npe3[Me

nornrc

Bo

Ha AeH

CKonje l,1Le r npe3nMe Ha SxoHcxlot 3acranHrx

Kupun KopoHbunos28.02. 2021 eoduxo

nornnc

* 3a rproacxrre gpyturaa He e 3aAorxxrenxa ynorpe6a ra o$rql,lia,,lHrlor negar corracHo :la(oHor 3a rproBcRxre ApyuJTEar.

EorreHmuH nempyweacKu



AAHOr{EH 514IlAHt

{ aapec; fia 6rclnHcxo

ilnro' [-" [;il:f"""*""
40100080s0571

3a oAanoqyBarue xa go6rera

H: A6

ApxaBHa KoMxc[ja 3a xan6, nojaBHx Ha6aExx Ha PCM

6yn.l4nrHAeH 6p.63a
C(onje

0213146-700

sozr.fi nansovo@sozr-qov.mk

YTBPEYSATbE HA AAHOX HA [OSHBKA

"^ Eouoro__-l ," F;oro--l

54 ged!

t.

ll.

L

2

3.

5.

7.

8.

9.

i0.

u

2.

ll.

l4

l5.

t5

17

r8.

i9.

10.

21.

t2.

23.

14

?5

,t6.

aon

oxm,ot.r p.ryrraim E,.r craF*r 'E
Henp.nianfl p.(roxr r. r.rlarry ra r.retnp oari i. [.,n|.xr qlrx h5xp orAon $ao Aon 591 02

Pa( roAn Nox He ce FoBpiaHx co opuerbe B. a4Hooa fla cy6iel(Ior oaHocHo re ce Heno.PeAe.l ycroB 3a Bi.plJly3al6e fla 03
Arl-ocrl n tse :e noc4.AHua o! Bpoer*to }l3 Aejxocra

H.lioxecroqr ra ! pouoq, a apyrlt nl!.lx$ nprl.la$a oa pa6or€x oAxoc HaA yrBPAeHror xrio. 04

Hd"orecroqx ra rpcuoqx ca Bpa6oreure u,ro s€ ce ytBpeeltx co qneH 9 cla3 0) to,{G 2) oa IAI 05

Ip6 oqx ,a op.aflBrpa{a xo.paHa r .P.Bor HaA ,3Hcrre yrlpeexx co laion 06

T|)o,ijour ra rorenr(o cfecryras! so ,3roc H.a 6000 aaHapr &le8Ho no nrqe t rpoll,oq, 3a rp$or Ha nl.lli rcl' Ha o

Tno]ljoqu ]a x()$aHa Ha Bpr6ore$xre xox pa6otar {o*Ho Bpat e, Haa x3troorre yEPAeH, co nxoH 08

Tpcurorr iro o.!cB Ha *ececHr fiaaorecroq, Ha cneroB, He oPraxrr Haynpasys.t!€ {aa axcrflar.ylBpa€n co3ilxoH 09

Tl,o roux no ocHos Ha ynnar€H, Eo6poBorHr np|tAoH€(, Bo eo6poloneli nell3xcxx ooha saa BrtlrHata yrBprteia co l0

Tpo urcux no o,rHos ra ynn e{x.pexxn 3. ocrrypyr:}Ge Ha xnoot i6A Brcvdara yEpaeHa to 3rc. ll

HJaoMetroqv ;a rrqa BoroHrep, x 3a nfiqi aHraxfipaH{ 3a spuebe Ha,aBsx pa6orh tlaA x3HocmeyrsPAefi, co3axoH 12

CipreHlt ncnnrrn Hnao6rBxc 13

(v(oqr {ox Be ce npetrrsrl(arlx os aoxpea$ raoa}n (xpax6a, noxap xn$ apyrx np4oaHt H€oo.oan) 14

Tpcdoqll ra prnpeienraqfF 15

Tpo{oqr ra acHaqrr i.opa6€Hx 60 .ornBcHocr .o :hroxor r. AoH.rrrx , cnoBopcrsa 3o iasHr€ aEmrra fl.A 5* oa 16
Bfyr rHxoi nPxi oa ocriaPe( 3o roalrH3

Tpo roqx ra cnotrropcrs; *anpasp|x socorrlacBocr(o3a{oH,r ra aolralll4n x coox3oPcrta aoia$|rreaEjrocni Haa 3% r7
oA ?{ynHxo r ncrxqr ocrs;pefl Eo rolrHirr.

Tpo:rouo ra Acraqx, so €nopror.orraGo to q,leHor lo_a o! lIlA l8

Tpouroqx no oiHoB a $Mara no $eE{r, xori he ce {oprcrar !a spur.rba Ha aeiflocra Ha o&P3tlxl(or 19

Ocyml'eaHr nperM xor ., n aia F6oroaasarol .o ropxcr ra qneHosr na opralltre Ha ynPaByr.EQ , H. Bpa6oreHx 20

Alloqh no iaipu(a {oa6rsl(.} rcnrarexx soxMe Ha rpe,l,lnrqa (o, ce H. ro6ap Ha rpo,rour.€ HaliHoqHror o66Phrx 2l

flnprq# AaNolHr ha3fir, nelianv , xaiHeHx kaMarr 3a HeHaEpaHeia yMara Ha ,aBfix aaBaqKn u Ha rpo{roqr rt )?

TNuoux ra clilne}t:n 21

Tpourou, Ha *ano, pasyp, xpu, n patBrryBit.! 24

Ipa.H ornh( sa H€B.nrBreH* f,o6apy6.n5 23

tloJroqlr $ i(ro I3ioaor ia nprHalhata m otffoo xa !e oa{a y(neurrocl H.! xrxotor Ha rci ce npeo.et.H, 26
npvlo ac! co!raaHoaora(x

Tpo{o,r, ia npakrr{arsa pa6ora taa slsoarre npoi.orarx ao 3a*oHor ra flpamxaf,dso 27

TFroux ]a npanxcs. c6yxa E yeesrq.r l, npa(Y$qca H.cra.e H. cryAesrn so Br.crna H.a 8 000 aeraps Me(e'rho 2A

Tpo dcii. la .hcpir3.qria ra p€Earopxrrpaxara Bpe!fioct }la f,arepxjar., x ,erareprFrH, cpea.tBa 29
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Tp6irou, 3a artoprx3aqrja ra xarepxjatHr n Hemrep"jar|s cPeAcrsa !(oj. e nosvcoKa oa aMopt 3aqHjara npe.BeraH3

H; rr6.B8ara apRAHoEr s. (peAcrsir. .o npnrexa 8a craoxtt H.A .pomuaHrre corracflo H€MeH{ .IyparaHa

cpcacrslt. $ aMopr,3a+lia

flpeoara ara .erau ia 8p€nHotr H:i ocxoa{rr€ cpeact6a ro, }te .€ kopxc'at, a te iropi,3,paal 30 ll€,oo 3a mx H€ e

,rqaAcHB corrnc!o;r ol1 vnpaB.ra la j.aH nprxoAx

Tpouolv 3a n.npaska Ha BpeaHo.ra Ha HeHaMareHi no6apFa|6i

14rtso( r. HeH.nnaresn no6aPyBalga oa saev

l4rHor tsa no:r,rs$a pa3nnrc rorery pacroAme xo nPoilrneryBaar 0a rpanca{$ra no rpaHcoePHa-qeH. h Pacxoa're
kor npo,:neNBa o; ria PaHcaxuxja flo na3aP$ qeHa )4sp4eHa co np'Hq{nor Ha 'aooar Ha paxa'Meiv soBprarn

l4rsocor ra nornrxBnara Pasrn& norefy npn)(oAnre (o, npoBneryBaar oa rPaHtakqxja.. no qeHa YrBpae€ 30

co.ru€eccr .o "ao6ar Ha paxi- nprxoarre ko, aPox3neryBsai oa raa rPaHCaxq,F oo rPa{coepHar. qeHa reiy

l43Foc !a Aei oa {.qaq no 3aesn xo, ce Ao6xeH}1oa noBpsBnor{qe (ojro iaaErHvsa x3Hocor (or 6tl ce ociBapn^

aJncnFr ce p66orn la fle.$p3aH, nxqa

l,1rHo€r. JarerHh{aHar Ho,.poBneryBaatoao4Hoot econoBFaro,lqe

I4rfoc :e xavErx fla 3a€nn !o6ne!t oE .oApyxHxqn ,ntr axi{tofrePn rcpe3raenr co HajMa,ry oA 20% ysecBo Bo

II:! rx ycorna.y€iEa na pacxoa,

AaeoqHa o(llo.a {l+ll}

Has.ryaarse ll: aalro{t€ o(Ho.a {AOn 42+ AOn 43+ AOll 66+ AOII 45+ AOn 45+ AOn 47+ AOn {8)

l4r!o. fa Han,.areir / no6apyBaba la rc Bo rperxoaa{ol n€Pro{ e rroreBeHaAaHoqHatd ocHoB.

tl tro( r. spireH aen oa :aes :. r(o, so np€doaH6e AaHo'rHr neproas 6uno xrBplre8o 3roneryBaLe Ha aaHoqHara

tlrroc ta rpo!ro1l'r. ra.Moprxnirxja Haa BHocor flpec$eran co opvMetsa Ha aropur.q,oH, cramo y'8paeHr to

'lilv 
eH oaryp.ra ta cPeacrB.ra 3a aioPrEaqnia r foartrirhTe .l,toPtxrau,roHH craflxx 3a xon 3o nPerxoaBnor nePuoa €

,rE.arei0 5rone$Far6e Ha aaHo{Hara of Hoshll.

l,lr*o. ri Hen.onareHx'e eaaoxecmq, Ha! n3Ho(trre y,spAeHx Bo cneH 9 craB {1} r6lxx 2), 3-6) a), 5). }a) I 6}, oa 3[tr,
:. rol{ ec ip€rxoaH,or ieproA e ,rBpucHo r.orcryBllt€ tra aaao{aara ocfoaa, aokonxy ".Bre 

ce x(xaxaH' x'no

I,i3naeHA, ocrsapeHn co yqefiso Bo EntfrBror Ha aPyr aaHoqeH o6splHx( oaaHoqeHx maaHo( Ha !06 B'(a xaj

IIe, o,e rary5a Ha aneHe 3a HenpnrtaeM pao(oa,i npesececa oa np€rxoaH{ roartrr

t1rtsm rE {3BpueEn snoxya.}la 04 ao6rsGra (pErHBeorPaHa ao6$B{ai

A.Hoqia ! o.3 ro l|ararylat}€ (lll'M

npe.rcrai aatloi 
"a 

ep6xlr! P r r0%l

Ha .'!€.ttel€npe.s€ranxotA!'rox'laaoSllola{AOII52+A0n55+AOII54+AOll551

Haf.ryBdr6e ria a.Hoxor3a speeHooa xa HafuBeHr'l caBeH, Boynotpe6aao 10 Oxtxants, clrcre'll He onpe{a,a
ppr.critrp3i6€ *- roroB{H(x, nnakarba

tfulo. r. aasnR.oEpxaH so o,aaHoqeH, .prxoA, / ao6nBKi so .rP3flc.Bo {whhhoiding tax)Ao nPonruraHata cranx.

Ar-oi 'oi'ani.r nrnotpyxtlilqar. Bo oparcrBo 3a Ao6xBx.ra snryqeHa Bo rpvroarte Hara qHoro nP3BHonnue

BU ren,6nr'{. l4axcrorxje Ho He nGeie oI rrHocor HaAaHonor no nPonruiaHar. cranl(. 3o rA/.1

,lrroc ra npe($€i. o raaoqHo oneGyBaLr ra Aaaera aoEqrj. y56pA€Ha so (oma.Hocr .o qneH l0-. oA 3II

npe(t€rarl aaior m xa}aryta* (Vl-Vll}

IIG:eHn a(o{.a!rr ra EaHorcr tl3 ao6x6xan aaro{riror nep}roa

l4rtsoc i,z noB€lie niareH aaroK xa ao6m{a npere(eH oa nP€rxorHne AaHo'lHr nepnoall

,1rFo( ra aon,ara I nose(e n,areH 
'1!r{oc 

{Aon 56-A0 n 57'A0n 58)

nocr5H}l noaAToqr

B,1yn€fl ,3roc sa r3spuec, 6noxysaaa oa Eo6rsxara lperHteorpax.)

3.rv6 ca oreqoafl roarBx 13 rctr npaBoro tsa norQrlrre Bo po( oaiP, roarnc ,e e ll3l.tnHaro

Oo BapeHa 3ary6a saraaeHa 3a t€nps3HaeHxre pasoa, oa re{oB.ara roanHa xoja Moxe aa ce np€Bece B0 HaPeaixre

flr€H€.eH Her.xopH€r€HEen sa nPasoro H. HaMar,]B t€ Ha Faflorcr no oaP€a6vre oa qneH 30 oa 3!A

nplxea:H serckopvoeBAen fla npasoto H. HakanyBarhe tsa a.Ilofior nnarel so crp3{cr8o a0 nPontuaiar' cran(a

OfieapeH Bqnpx nprxoa Bo.oaxiara

BajnH! rpollcqu la aosaqH$ Bo .oaxsara !a xoll .e rcpec nPaBoro Ha HaM.rry$lse oa 3arcHor 3a aoHaq'n n

ciorropci6a Eo,a8fl rre aejiocr,
BqnHnrpoucq, 33no[aqB, Bo.oarflara ra rcr He ce rop".s nPaBoro Ha H.Ma^F3!ge oa 3:kotror 3a !o{aq" {
cno r3oPcrsa Eo PBHare aelroc.r
8(viHx rpouoqr ra croH3opcraa Bo toarH3r.. 3a rc ce xoprcfl npasoro Ha Har.rvBa$€ oa 3a(oHor 3a aot'aq'v x

cn!{30pcr8a 3o FBHrre ae,raoc.t

B(vnc, lpoboqh ra ooh3opcraa so mArcar., tr:t io, ,€ ce xoPic npaBoro Ha HaMatry3alle oA la{oHor 3a AoHaqx' 'c.ia{:0p.r8a EoFsHme aejso(rx

8(!nxn rposcqr ra ao$nqri. to.nopr 3a {oja e rcPr(reHo HaMaryBabe Ha npecr.rasxor aaHol( noe'en 30 a oa 3AA
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