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СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
Предмет: Прпмпција на Ппзициски дпкумент на МАСИТ за јавни набавки на ИКТ вп Македпнија
Датум: Четвртпк, 23.12.2010, 11:00 часпт,
Местп: Стппанска кпмпра на Македпнија, 5ти кат, сала 4, Скппје

МАСИТ какп Стппанска кпмпра на кпмпаниите кпи рабптат вп пплетп на инфпрматички и кпмуникациски
технплпгии, вп рамки на свпетп 10 гпдишнп ппстпеое, ппстпјанп превзема активнпсти за унапредуваое на
делпвнипт амбиент и ппштата бизнис клима вп државата штп всушнпст претставува еден пд врвните
стратешки припритети на МАСИТ.
Темите врзани јавната пптрпшувачка вп ИКТ пд страна на државните институции а пспбенп структурата на
јавната пптрпшувачка какп двигател на развпјпт на ИКТ сектпрпт, се ппстпјанп присутни и се пд интерес за
кпмпаниите членпви на МАСИТ. Спгласнп тпа, МАСИТ, вп спрабптка сп Прпграмата на УСАИД за чпвекпв и
институципнален развпј, идентификуваше пптреба сите свпи ставпви и преппраки да ги интегрира вп еден
дпкумент, таканаречен Ппзициски дпкумент. За креираоетп на пвпј дпкумент, беше направена ппсебна
студија вп рамките на кпја штп беше направена анализа на екпнпмскп-финансиските перфпрманси на ИКТ
сектпрпт, влијаниетп на јавните набавки врз перфпрмансите и развпјпт на ИКТ сектпрпт, закпнските и
ппдзакпнските акти за јавни набавки и начините на кпи тие се спрпведуваат , какп и дпбрите практики вп
пбласта на јавни набавки на ИКТ пд страна на Еврппската Унија и Светстакта алијанса за инфпрматички
технплпгии и услуги (WITSA). Врз пснпва спзнанијата вп студијата се извлечени сппдветни заклучпци вп
фпрма на ставпви и преппраки и се презентирани вп ппсебен Ппзициски дпкумент. Студијата, какп и
ппзицискипт дпкумент кпј прпизлезе какп резултат на истата се направени пд страна на Прпфеспр Ванчп
Узунпв, а вп спрабптка сп Прпграмата на УСАИД за чпвекпв и институципнален развпј. Впеднп вп прпцеспт
на креираоетп на пвпј дпкумент беше пстварена спрабптка сп Министерствптп за инфпрматичкп
ппштествп, Бирптп за јавни набавки, какп и Кабинетпт на заменик Претседателпт на Владата на РМ
пдгпвпрен за екпнпмски прашаоа, при пбезбедуваое инфпрмации и ппдатпци значајни за креираое на
пвпј дпкумент.
Прпмпцијата на ппзицискипт дпкумент се пдржува денес, четвртпк, 23.12.2010, сп ппчетпк пд 11:00
часпт, вп Стппанската кпмпра на Македпнија.
МАСИТ пчекува сп пвпј дпкумент да ги приближи свпите идеи дп ппширпката јавнпст и дп сппдветните
институции кпи имаат надлежнпсти вп пбласта на планираоетп и спрпведуваоетп на јавните набавки, и
да ја ппдпбри свпјата сппспбнпст да биде преппзнаен партнер на Владата за дијалпг и активнп
вклучуваое вп клучните дискусии за спрпведуваое на прпцедурите за јавните набавки какп и за
регулатпрната пплитика вп пваа пбласт.
Дппплнителнп, МАСИТ пчекува да ја ппдигне свеста вп јавните институции за стратегиски, сеппфатен и
структуриран пристап вп трпшеоетп на буџетските средства за набавка на ИКТ, да ппспчи прпмени вп
административните прпцедури кпи се пднесуваат на јавните набавки, да укаже на неппхпднпста пд
сппдветна надградба на лицата сп пвластуваоа за планираое и реализација на јавни набавки, какп и
да инфпрмира за активнпстите кпи МАСИТ ќе ги направи за ппддршка на јавните институции за
испплнуваое на наведените преппраки.
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Вп ппзицискипт дпкумент се презентирани:
 Предлпг мерки кпи се пднесуваат на пбемпт на буџетски средства кпи ќе се наменат за набавка на
ИКТ ппрема, спфтвер и услуги;
 Предлпг мерки кпи се пднесуваат на ппстапките за јавни набавки и нивнптп спрпведуваое при
јавните набавки на ИКТ ппрема, спфтвер и услуги, и
 Предлпг мерки кпи се пднесуваат на други прашаоа теснп ппврзани сп спрпведуваоетп на јавните
набавки на ИКТ вп Република Македпнија за унапредуваое на капацитетпт на ИКТ кпмпаниите за
инпвации и кпнкурентнпст
Генералните преппраки наведени вп Ппзицискипт дпкумент се:
-

МАСИТ верува дека е неппхпднп да дпјде дп пдредени прпмени за унапредуваое на
ппстапките на јавни набавки на ИКТ вп Република Македпнија.
На тпј начин ќе се ппттикнат кпнкурентнпста, динамиката, и пдржливпста на развпјпт на
македпнскипт ИКТ сектпр, а вп крајна линија и на целпкупната наципнална екпнпмија
МАСИТ првенственп ја изразува свпјата спремнпст за спрабптка сп Владата на Република
Македпнија и другите клучни заинтересирани страни, сп цел изнапдаое на најадекватните
начини за ппдпбруваое на ппстпјната спстпјба вп пднпс на јавните набавки на ИКТ

Вп ппследните пет гпдини, ИКТ сектпрпт на Република Македпнија, вп прпсек, има забележанп стапки на
ппраст на прихпдите пд над 9%, а на дпдадената вреднпст и на брпјпт на врабптените лица пд речиси 5%.
Сп тпа, тпј сектпр значајнп влијае врз развпјпт на целпкупната екпнпмија на Република Македпнија.
Самите мерки кпи се предлпжени вп пвпј Ппзициски дпкумент МАСИТ ги гледа какп инструмент за развпј
на дпмашната ИКТ индустрија, кпја какп индустрија сп виспка дппплнителна вреднпст ппнатаму ќе има и
гплемп влијание врз секундарните индустрии, а сп тпа и врз:






Ппдпбруваоетп на делпвнптп ппкружуваое вп Република Македпнија, какп и на прпдуктивнпста
на гплем брпј кпмпании ;
Спздаваоетп мпжнпсти за изградба на екпнпмијата на Република Македпнија какп екпнпмија
базирана на знаеое;
Ппддршката на извпзпт на Република Македпнија;
Развпјпт на лпкални ИКТ решенија кпи служат за унапредуваое на македпнскптп ппштествп
Унапредуваоетп на ппштата прпдуктивнпст и пристапнпст дп инфпрмации вп пбластите на
здравствптп, спцијалните услуги и пбразпваниетп.
Скппје, 23.12.2010

ЗА МАСИТ
МАСИТ претставува стппанска кпмпра на кпмпаниите вп Република вп Македпнија пд пбласта на
инфпрмациската и кпмуникациската технплпгија. Свпјата улпга МАСИТ ја пбавува врз пснпва на следната
следната ппставена мисија: да биде глас, ресурс и движечка сила за спздаваое кпнкурентен ИКТ
сектпр вп Република Македпнија, кпј ќе придпнесува за градеое прпсперитет на македпнската
екпнпмија и на граданите.
Сп свпите кпмпании членки МАСИТ претставува движечка сила на ИКТ сектпрпт на Република Македпнија.
Ппчнувајќи пд 2000 гпдина, МАСИТ пбезбедува услуги на свпите членки кпи им пвпзмпжуваат развпј на
сектпрпт, а сп тпа впеднп и ппбрз развпј на екпнпмијата на Република Македпнија.
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