
www.eu.org.mk

ЧЛЕН 72

ЈАВНИ ДОГОВОРИ

Страните сметаат дека посакувана цел е постапката за доделување јавни договори да се 
води врз основа на недискриминација и реципроцитет, особено во рамките на СТО.

На компаниите од Република Македонија, без оглед на тоа дали се основани во 
Заедницата или не, со стапувањето во сила на оваа Спогодба ќе им биде даден пристап 
за конкурирање за склучување договори според постапките на Заедницата во 
согласност со правилата за набавки во Заедницата, со третман којшто не е понеповолен 
од оној даден на компаниите од Заедницата.

Горенаведените одредби исто така ќе се применуваат за договори во комуналниот 
сектор веднаш штом Владата на Република Македонија ќе ја усвои законската 
регулатива со којашто ќе ги воведе правилата на Заедницата во оваа област. 
Заедницата периодично ќе испитува дали Република Македонија навистина ја вовела 
таквата законска регулатива.

На компаниите од Заедницата кои не се основани во Република Македонија, најдоцна 
пет години по стапувањето во сила на оваа Спогодба, ќе им биде даден пристап до 
постапките за склучување договор во Република Македонија, во согласност со Законот 
за јавни набавки, со третман којшто не е понеповолен од оној предвиден за компаниите 
на Република Македонија.

Компаниите на Заедницата регистрирани во Република Македонија, според одредбите 
од Поглавјето ИИ од Главата В, по стапувањето во сила на оваа Спогодба, ќе имаат 
пристап до постапките за склучување договор со третман којшто не е понеповолен од 
оној предвиден за компаниите од Република Македонија.

Советот за стабилизација и асоцијација периодично ќе ги испитува можностите на 
Република Македонија да обезбеди пристап во постапките за конкурирање во 
Република Македонија за сите компании на Заедницата.

Во однос на основање, работење, давање услуги меѓу Република Македонија и 
Заедницата, како и на вработување и движење на работна сила поврзани со 
исполнувањето јавни договори, ќе се применуваат одредбите од Членовите 44 до 67.
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