Либерализација на јавните набавки во ЦЕФТА-земјите
од 1 мај 2010 година
- ЕДНАКВИ УСЛОВИ ЗА СИТЕ УЧЕСНИЦИ НА ТЕНДЕРИТЕ

Од 1 мај годинава стапува на сила Договорот за либерализација на
јавните набавки во земјите-потписнички на ЦЕФТА-договорот, што значи
дека сите компании од Р.Србија, Р. Хрватска, Р. Македонија, Р. Црна
Гора, Р. Босна и Херцеговина, Р. Албанија, Р. Молдавија и
Косово/УНМИК, ќе имаат еднакви услови за учество на објавените
тендери.
Согласно член 35 (анекс еден) од ЦЕФТА-договорот, земјитепотписнички “од денот на стапување на сила на Договорот, ќе обезбедат
објава на јавните набавки на транспарентен и разумен начин, ќе
обезбедат еднаков третман на сите понудувачи од другите страни и дека
ќе бидат засновани на принципите на отворена и делотворна
конкуренција”.
Со ова престануваат да важат преференцијалните правила во
законите за јавни набавки кај ЦЕФТА-земјите кои им обезбедуваа
привилегирана позиција на домашните компании во однос на странските
при учество на меѓународни тендери. Од 1 мај 2010 година треба да
воспостават рамноправен и недискриминаторски третман на сите правни
лици кои учествуваат на отворените јавни набавки.
Во истиот члeн на ЦЕФТА-договорот се додава дека “секоја страна
најдоцна до 1 мај 2010 година треба да обезбеди прогресивно и
ефикасно отворање на пазарот на јавни набавки и така, во согласност со
сите релевантни закони, прописи, процедури и практики, стоката,
услугите и понудувачите од другите страни да имаат обезбеден третман
кој не е помалку поволен од третманот што го имаат домашните
проиводи, услуги и понудувачи”.
Минатата година Република Македонија оствари вкупна трговска
размена со ЦЕФТА-земјите од 1,6 милијарди САД долари, при што
извозот достигна вредност од 1 милијарда САД долари, а увозот од 600
милиони САД долари.
Во 2010 година, Република Србија претседава со ЦЕФТА Комитетот, чии
приоритети
се:
потенцијално
отворање
на
преговорите
за
либерализација на пазарот на услуги, создавање еднакви услови за
инвестирање, отворање на пазарите за јавни набавки и поттикнување на
конкурентноста и натмошна трговска либерализација.
(В.С )

