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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 01.01.2020 до 30.06.2020 Општина Штип има објавено 33 огласи за јавни 

набавки. Во овој период нема обжалена постапка. 

Во овој период веб страницата на Општина Штип не е ажурирана и неможат да се најдат 

информации како што се планот за јавни набавки, тековни огласи и склучени договори. 

Општина Штип има склучено договори за набавки со 18 економски оператори во вредност 

од 42.397.379,47 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 Графикон бр. 1. 
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За потребите на мониторингот избрана е една постапка што беше предмет на набљудување 

и тоа набавката за поставување на метална ограда на тротоари на река Отиња – Кеј Маршал 

Тито.  

Барањето за прибирање на понуди со јавна е - аукција за поставување на метална ограда на 

тротоари на река Отиња – Кеј Маршал Тито е објавено на 21.05.2020. Јавната набавка е преку 

поедноставена отворена постапка, при што критериум е најниска понудена цена. 

Проценетата вредност на договорот е 3.274.500 денари со ДДВ.  

На 04.06.2020 направена е измена во тендерската документација со што рокот на изработка 

и монтажа на предметот на набавка се зголемува на 45 календарски денови. 

На објавениот оглас има пристигнато 10 понуди, од понудите  највисоката е од 4.049.650 

денари а најниската 2.747.250 денари. 

Најниска цена на е аукција има понудено БИТ – ТЕХНА ДООЕЛ Штип. 

Одлуката за набавка е донесена на 11.06.2020, а договор е склучен 18.06.2020 со Друштво 

за производство трговија и услуги БИТ – ТЕХНА ДООЕЛ Штип во вредност од 1.720.081,28 

денари со ДДВ. Договорот е прикачен на електронскиот систем за јавни набавки, но истиот 

не се отвара и со тоа не е достапен на јавноста. 

 

Препораки 

- Да се подобри активната транспарентност на Општина Штип; 

- На почетокот на годината да се објави планот за јавни набавки на веб страната на 

општината; 

- Тековно да ги обновува информациите за тековните огласи; 

- Тековно да ги објавува склучените договори и нивните анекси за јавните набавки; 

- Објавените документи да се проверуваат дали се објавени во технички исправен 

формат.  

 


