
 

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ШТИП 
Су.бр 494/2022 
03.05.2022 година 
Ш Т И П  

 
Врз основа на член 77 во врска со член 62 од Законот за јавни набавки 

(„Сл.весник на Република Македонија“ бр.24/19), а согласно усвоениот Годишен 
план за јавни набавки на Апелациониот суд Штип  и судовите од Апелационото 
подрачје Штип, договорниот орган Апелациониот суд Штип, претставуван од 
Претседателот на судот, Корнелија Давчева на ден 03.05.2022 година, ја донесе 
следната 

 
                                            О  Д  Л  У  К  А  

                 за  групна јавна набавка на фотокопирна хартија 

1. Се утврдува потреба од групна јавна набавка на стоки- 2600 топа 
фотокопирна хартија, бела А4 формат, мимимум 1/500, 80 гр/м2 бела, во 
вредност од 440.677,97 денари, без  ДДВ, односно 520.000,00 денари со ДДВ за 
период од 12 месеци за потребите на Апелациониот суд Штип и Основните 
судовите од Апелационото подрачје Штип. 

 
Со договорот за извршување групната јавна набавка Су.бр.124/2022-2 од 

16.02.2022 година, склучен помеѓу договорниот орган Апелациониот суд Штип и  
основните судови од апелационото подрачје Штип, врз основа на член 62 од 
Законот за јавни набавки, му го отстапуваат правото на Апелациониот суд Штип 
во својство на договорен орган да ја спроведе постапката за јавна набавка 
согласно Законот за јавни набавки, со предмет – Набавка на стоки - 
фотокопирна хартија,бела А4 формат, мимимум 1/500, 80 гр/м2 бела  за период 
од 12 месеци, со примена на  чл. 48 од ЗЈН набавка од мала вредност која ќе 
заврши со е-аукција согласно чл. 59 од Законот за јавни набавки. 

 
2. Групната набавка ќе се врши координирано преку договорниот орган 
Апелациониот суд Штип, според утврдените лимити: 
 
 

Бр Локација 
Количина на 
фотокопирна 

хартија 

Тип на 
фотокопирна 

хартија 

Проценета 
вредност  без  

ДДВ 

Планирани и 
обезбедени 
средства од 

Буџетот на РСМ  
ставка 

423(проценета 
вредност со 

ДДВ) 

1. Апелационен 
суд Штип 

300 топа 
 

Фотокопирна 
хартија бела, 
А4 формат, 

минимум 
1/500, 80г/м2 

бела 

50.847,46 ден. 60.000 ден. 

2. Основен суд 
Штип 

400 топа 
 

Фотокопирна 
хартија бела, 
А4 формат, 

минимум 
1/500, 80г/м2 

бела 

67.796,61 ден. 80.000 ден. 
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3. Основен суд 
Радовиш 

150 топа 
 

Фотокопирна 
хартија бела, 
А4 формат, 

минимум 
1/500, 80г/м2 

бела 

25.423,73 ден. 30.000 ден. 

4. Основен суд 
Струмица 

800 топа 
 

Фотокопирна 
хартија бела, 
А4 формат, 

минимум 
1/500, 80г/м2 

бела 

135.593,22  ден. 160.000 ден 

5. 
Основен суд 

Свети 
Николе 

250 топа 
 

Фотокопирна 
хартија бела, 
А4 формат, 

минимум 
1/500, 80г/м2 

бела 
 

42.372,88 ден. 50.000 ден. 

6. Основен суд 
Кочани 

400 топа 
 

Фотокопирна 
хартија бела, 
А4 формат, 

минимум 
1/500, 80г/м2 

бела 

67.796,61 ден 80.000 ден. 

7. Основен суд 
Делчево 

100 топа 
 

Фотокопирна 
хартија бела, 
А4 формат,, 

минимум 
1/500, 80г/м2 

бела 

16.949,15 ден 20.000 ден. 

8. Основен суд 
Берово 100 топа 

Фотокопирна 
хартија бела, 
А4 формат, 

минимум 
1/500, 80г/м2 

бела 

16.949,15 ден 20.000 ден. 

9 Основен суд 
Виница 100 топа 

Фотокопирна 
хартија бела, 
А4 формат, 

минимум 
1/500, 80г/м2 

бела 

16.949,15 ден 20.000 ден. 

 ВКУПНО: 2600 топа  440.677,97 ден. 520.000,00 ден. 
 

Средствата од 440.677,97  денари без ДДВ односно 520.000,00  денари со 
ДДВ се обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија, раздел 29010 
– судска власт за 2022 година за оваа предметна набавка – фотокопирна хартија  
за секој договорен орган, од ставката 423. 

3. Набавката ќе се изврши со спроведување согласно чл. 48 од ЗЈН 
набавка од мала вредност в.в со чл.  59 од ЗЈН, каде како критериум за 
доделување на договорот за јавна набавка ќе биде најниска цена. За носител на 
набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена 
во тeкот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како 
прифатлива.  
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Апелациониот суд Штип ќе склучи договор со носителот на набавката за 
набавка на стоки- фотокопирна хартија, со кој ќе ги регулира своите права и 
обврски во однос на носителот на набавката,  а секој договорен орган ќе склучи 
анекс на договорот со носителот на набавката за предметната набака-
фотокопирна хартија. 
4. Постапката за јавна набавка согласно чл. 79 од Законот за јавни набавки да ја 
спроведе Комисијата за јавни набавки, во состав: Тони Делев – Претседател на 
комисијата, Владимир Костадинов - член Славица Јованова- член. 
За заменик претседател на комисијата се определува Мирјанка Гоцевска 
Стефановска, а за заменици членови се определуваат: Стојанче Николов и 
Гордана Јанева. 

 
5. Примерок од оваа одлука да се достави до Комисијата за јавни набавки. 

                
 
 
                                                                                              Претседател на судот 
                                                                                               Корнелија Давчева с.р. 
                             


