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Оваа анализа е дел од проектот Граѓански објектив 2.0, спроведуван од 

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, поддржан од Фондацијата 

Отворено Општество Македонија. 

 

 

 

 

 

 

Содржината е единствена одговорност на авторот и грантистот, и на ниту 

еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на 

Фондацијата Отворено општество – Македонија.
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Вовед 

Најголемиот дел од средствата што ги троши општината за да ги извршува своите функции 

се преку јавни набавки, што е и законска обврска.  

Целта на следењето на јавните набавки на општина Штип е да се види колку на локално 

ниво процесот со организирањето на јавните набавки е во согласност со Законот за јавни 

набавки, дали ја поттикнува конкуренцијата меѓу економските оператори, дали се 

обезбедува еднаков третман и недискриминација на фирмите, транспарентност во 

процесот на доделување на договори за набавки, ефикасно и рационално искористување 

на средствата во постапките за доделување договори за јавни набавки. 

Генерално јавноста повеќе е заинересирана за поголемите набавки, меѓутоа досегашната 

пракса покажа дека и помалите набавки не треба да се сметаат за помалку важни, затоа што 

тоа не значи дека потенцијалот за коруптивност станува помал. За да може да се направи 

сеопфатна анализа на трошењето на ЕЛС Штип ќе се мониторираат сите јавни набавки во 

текот на траењето на проектот, од објавување на оглас за јавна набавка, преку процедурата 

за е – наддавања, склучување на договор, па до реализација на истиот (посебно дали и 

колку анески се склучени и која е крајната цена на чинење споредено со првично 

договорената).  

 

Методологија  

Процесот на истражување се спроведе преку прибирање на податоци од примарни извори, 

и тоа податоци добиени преку барања за слободен пристап до информации од јавен 

карактер. 

Секундарните извори од кои се земени податоци се: електронскиот систем за јавни набавки, 

интернет страницата на општината, општински гласила. 

 

Анализа на податоци 

Во периодот од 01.07.2020 до 31.12.2020 Општина Штип има објавено 29 огласи за јавни 

набавки. Во овој период нема обжалена постапка. 

Како резултат од активностите од овој проект, во овој период веб страницата на општина 

Штип беше ажурирана и сега се достапни информациите како што се план за јавни набавки, 

измени на планот за јавни набавки и линкови за тековни огласи и склучени договори. 

Во периодот јануари – декември 2020 општина Штип има направено 8 верзии, односно 

измени во планот за јавни набавки на општината. Измените се најчесто во промени во 

проценетата вредност на набавката (зголемување), дополнување за Печатење материјали 

за потребите на општината во износ од 2,500,000 ден (2 верзија), превоз на ученици од 1, 2, 

3 и 4 година кои учат во средните училишта во Штип 75,000,000 денари (3 верзија), 

Поставување на метална ограда на тротоари на р. Отиња – кеј Маршал Тито 2,775,000 

денари, Изградба на Сервисна улица 1, Крак на Сервисна улица 1 и Станбена улица 1 во СРЦ 
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Брегалница (Фаза 1) 3458028 ден и Присилно административно извршување на донесени 

управни акти (Отстранување на бесправно изградени објекти, делови од објекти и 

бесправно поставени објекти) 1,200,000 денари (6 верзија), се менува местото на 

обезбедувањето: Набавка на услуги за обезбедување при реализација на Фестивалот на 

музика „Макфест 2020“ и се зголемува сумата од 60,000 на 70,000 денари, и се менува 

проценатата вредност за систематски прегледи и за Обнова на асфалт на крак од ул. Вита 

Поп Јорданова, Обнова на асфалт на паркинг на ул. Христијан Карпош (Здравен дом), Обнова 

на асфалт на крак на ул. Ратко Јовановиќ, Рехабилитациja на тротоари на ул. 4ти Јули, 

Рехабилитациja на ул. Глигор Прличев и Рехабилитација на асфалт на паркинг помеѓу ул. 

Христијан Карпош - ул. Маршал Тито (8 верзија).  

Последната промена на планот за јавни набавки е направена на 01.10.2020 година. 

Промените кои што се направени во планот за јавни набавки се за 130.99% поголеми од 

првичната проценета вредност на планот за јавни набавки. 

Во текот на 2020 година реализирани се 63.463.081,83 денари од планираните 

177.222.382,00 денари. 

 

Општина Штип  во периодот јули – декември 2020 има склучено 29 договори за набавки со 

22 економски оператори во вредност од 19.965.767,00 денари. Најголем корисник е 

економскиот оператор Друштво за производство,трговија и услуги КОЛЕ-ТРАНС 

ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДОО Штип. Детален приказ за сите економски оператори може да 

се види во табела бр. 1. 

Табела бр. 1 
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Табела бр. 1

Друштво за производство,трговија и услуги КОЛЕ-ТРАНС ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДОО Штип

Друштво за проектирање, инженеринг, трговија и услуги МГ ПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје

Друштво за организирање, културно и забавни активности СПЕКТАКЛУМ ДООЕЛ Скопје

Друштво за трговија и услуги СОЛАС-ЕКС-ИМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Трговец поединец АВТОСЕРВИС ФУРКА ТП Љупче Миланчо Јанев Штип

Друштво за производство, трговија и услуги ДА-БУЕНО ДООЕЛ Штип

Друштво за производство,трговија и услуги ДОНА-М Добре Митев ДООЕЛ извоз-увоз Штип

Друштво за градежништво,трговија и услуги РМК ГРАДБА АС ДООЕЛ с.Цветово-Студеничани

Приватна агенција за вработување ЕСИ ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ Скопје

Друштво за производство, промет и услуги РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Трговско друштво за производство,трговија,превоз и услуги ГАТАКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип
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Препораки 

- Да се продолжи со редовно објавување на планот и измените на планот за јавни 

набавки, како и информациите поврзани со тековните огласи, склучените договори 

и нивните анекси; 

- Да се подобри планирањето на набавките на општина Штип; 

- Измените во плановите за јавни набавки да не се поголеми од 10% од вкупно 

планираната вредност на јавните набавки за тековната година. 

 


