
 

                                                                                                 Су.бр.313/2022 
  
   Претседателот на Апелациониот суд во Штип, Корнелија Давчева„ 
врз основа на чл. 88 од Законот за судовите  чл 49 и чл.114 ст. 1 алинеа 
2 од Законот за јавни набавки (Сл. Весник на РСМ бр.24/19), на ден 
17.03.2022  година го донесе следното: 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СЕ ПОНИШТУВА ПОСТАПКАТА за доделување на договор 
за јавна набавка на 2600 топа/риса фотокопирна 
хартија(бела, А4 формат, минимум 1/500, 80г/м2, бела)  по 
спроведената Групна јавна набавка за потребите на 
Апелационен суд Штип и Основните судови во Струмица, 
Радовиш, Штип, Свети Николе, Кочани, Виница , Берово и 
Делчево преку постапка - набака од мала вредност со 
објавување на оглас бр 03248/22, бидејки не е поднесена 
ниту една прифатлива понуда.  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Со одлука Су.бр.124/22 од 24.02.2022 година, е утврдена 
потребата за Групна јавна набавка на 2600 топа/риса фотокопирна 
хартија(бела, А4 формат, минимум 1/500, 80г/м2, бела), за потребите на 
Апелационен суд Штип и Основните судови во Струмица, Радовиш, 
Штип, Свети Николе, Кочани, Виница , Берово и Делчево, за период од 
12 месеци, во вредност од 440.677,97 денари без ДДВ односно 
520.000,00 денари со ДДВ. 
  Како критерум за избор за најповолен понудувач е определно да 
биде најниската цена. 
 Комисијата за јавни набавки објавила оглас бр.03248/2022  во 
ЕСЈН и изготвила тендерска документација, која ја прикачила во ЕСНЈ, 
со рок на поднесување на понудите до 10.03.2022 година до 12.00 часот. 
Во определениот рок понуди доставиле  четири економски оператори и 
тоа ДПТУ Екос Дооел Тетово, со вкупна вредност од 650.000,00 денари 
без ДДВ, ДВНТ ТОЗ-МК Доо Скопје, со вкупна вредност од 767.000,00 
денари без ДДВ, ДПТУ Понир В Копи Дооел Скопје, со вкупна вредност 
од 624.000 денари без ДДВ и ДПТУ Рики Јуниор Дооел Кочани, со вкупна 
вредност од 767.000,00 денари без ДДВ. 

На ден 10.03.2022 година во 12.00 часот  од страна на комисијата 
се отворени понудите на двата економски оператори за кој е составен 
записник и е извршена евалуација при што е констаирано дека сите 
четири понуди  се навремени, дека сите потребни документи кој ги барал 
договорниот орган се доставени и валидни, со предлог четирите  
понудувачи да се поканат да учествуваат на е-аукцијата која комисијата 
ја закажала на ден 14.03.2022 година од 12.00 -12.15 часот, со тоа што за 
почетна цена на негативното наддавање е ставена најниската цена   
624.000,00 денари без ДДВ денари, која ја понудил економскиот 
оператор ДПТУ Понир В Копи Дооел Скопје.  

 Од писмените докази се констатира дека  на електронската 
аукција ниту еден економски оператор не учествувал на аукцијата, што 
значи дека најниска цена односно најповолна цена понудил ДПТУ Понир 
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В Копи Дооел Скопје  од 624.000 денари, за 2600 топа./риса фотокопирна 
хартија бела А4 формат 80 гр.  

Имајки во предид дека согласно Одлуката за јавна набавка на 
фотокопирна хартија Су.бр.124/22 од 24.02.2022 година за 2600 
риса/тоопа беа предидени 440.677,97 денари без ДДВ, а најниската цена 
што ја понудил економскиот оператор Понир в Копи Дооел Скопје 
изнесува 624.000,00 денари без ДДВ, Комисијата за јавни набавки даде 
предлог да се поништи постапката, бидејки не е поднесена ниту една 
прифатлива понуда, затоа што најповолната понуда е со цена повисока 
од износот на стредства утврдени во одлуката за јавна набавка . 

  Претседателот на Апелациониот суд во Штип имајки ги во 
предвид предлогот на комисијата за јавни набавки, извештајот поднесен 
од Комисијата за јавни набавки, како и останатите писмени докази  
одлучи да ја поништи постапката – набавка од мала вредност за набавка 
на фотокопирна хартија по оглас бр.03248/2022 поради следното: 

 
Во чл. 114 ст. 1 алинеа 2 од Законот за јавни набавки е 

определено дека „Договорниот орган може да ја поништи постапката за  
јавна набавка за што носи одлука за поништување на постапката ако не 
е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда“. 

Од причини што договорниот орган со одлука за јавна набавка 
Су.бр. 124/2022-4 од 24.02.2022 година за оваа постапка утврдил износ 
од 440.677,97 денари без ДДВ, а најниската цена што ја понудил 
економскиот оператор Понир в Копи Дооел Скопје изнесува 624.000,00 
денари без ДДВ, која понуда е неприфатлива  а договорниот орган не 
може да дообезбеди средства за реализација на договорот, одлучи како 
во изреката врз основа на чл. 88 од Законот за судовите  чл.114 ст.1 
алинеја 2 од Законот за јавни набавки(Сл. Весник на РСМ бр.24/19). 

 
АПЕЛАЦИОНЕН СУД ШТИП – 17.03.2022 година. 

 
 
 

                              Претседател на судот 
                                                                                    Корнелија Давчева с.р. 
 
 
 
 

ПОУКА: Против ова решение незадоволниот економски оператор 
има право на жалба во рок од 5 дена по приемот на истото до 
Државната комисијата за жалби по Јавни набавки.  

 
 
 

 
 
 
 
 


