
 
 
Врз основа на член 169 став 1 точка 7 и став 2 и 3 од Законот за јавните 

набавки (“Службен весник на Република Македонија” бр.136/07, 130/08,                          
97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13 и 160/13), а во согласност со член 152 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.184/13), Известувањето од Секторот за технологии и 
информатика, бр.02-486/1 од 22.01.2014 година, и Заклучокот бр.02-488/3 од 
24.01.2014 година, Претседателот на 3-тата седница одржана на 24.01.2014 
година, ја донесе следната: 
 

                О Д Л У К А 
  

1.  Се поништува постапката за доделување договор за јавна набавка, 
спроведена со примена на постапката – барање за прибирање на понуди,                         
за предметот - стоки: Тонери за принтер и копир апарати, Оглас бр.12/2014, 
поради тоа што настанале непредвидени и објективни околности, со кои се 
промениле потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
како  договорен орган. 
 

   2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување. 
 

 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како договорен 
орган, согласно Одлуката за потреба од јавна набавка бр.02-5159/1 од 25.12.2013 
година, започна постапка за доделување на договор за јавна набавка на стоки: 
Тонери за принтер и копир апарати, Оглас бр.12/2014, со примена на постапката – 
барање за прибирање на понуди. Барањата, условите, критериумот и другите 
неопходни информации, во врска со начинот на спроведување на постапката за 
доделување на договор за јавна набавка, се утврдени во предметната Тендерска 
документација бр.03-5226/1 од 30.12.2013 година. 

 
Меѓутоа, по спроведувањето на определените активности во предметната 

постапка согласно одредбите од Законот за јавните набавки, при што како 
последна активност беше донесување на Одлука за избор на најповолна понуда, 
бр.02-242/4 од 21.01.2014 година и доставување на известување за избор до 
избраниот понудувач, и до неизбраните понудувачи во предметната постапка за 
јавна набавка, од страна на Секторот за технологии и информатика беше 
доставено Известување, бр.02-486/1 од 22.01.2014 година, во кое е укажано дека 
не постојат објективни околности да се продолжи со предметната постапка за јавна 
набавка и истата да се заврши со потпишување на договор за јавна набавка со 
избраниот понудувач. 

Имено, по распишувањето на постапката за јавна набавка на Тонери за 
принтер и копир апарати, беа констатирани значителни проблеми во 
функционирањето на 4 од вкупно 5-те принтери од моделот Ricoh Aficio SPC 
420dn, за кои се набавуваат тонери и истите беа однесени на сервис за поправка 
со очекување дека тие ќе бидат оспособени за нормално функционирање, поради 
што се продолжи со започнатата постапка за јавна набавка. Во временски период 
од две недели кај еден од принтерите и по поправката повторно настана дефект и 
истиот беше надвор од функција. 

 
Во моментот по донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда, 

додека 4-те принтери сеуште беа на сервис за нивна поправка, добиено е 
известување дека за поправката на овие принтери ќе биде потребно да се плати 
значителен износ на финансиски средства, од што произлегува дека самата нивна 
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поправка е неисплатлива и економски неоправдана, со што самата набавка на 
Тонерите за принтер и копир апарати стана беспредметна, а со тоа и економски 
неоправдана. 
 

Врз основа на напред наведеното и спроведените дејствија во предметната 
постапка, Претседателот на Агенцијата, како одговорно лице во Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како договорен орган, врз основа на 
одредбите од Законот за јавни набавки, го прифати предлогот на секторот за 
Технологии и информатика  содржан во Известувањето, бр.02-486/1 од 22.01.2014 
година, при што се донесе одлука да се пристапи кон поништување на започнатата 
предметна јавна набавка. Откако оваа одлука со која се поништува постапката за 
јавна набавка на стоката: Тонери за принтер и копир апарати, ќе стане конечна, ќе 
престане важноста на одлуката за избор на најповолна понуда, бр.02-242/4 од 
21.01.2014 година. 

Врз основа на член 169 став 1 точка 7 и став 2 и 3 од Законот за јавните 
набавки (“Службен весник на Република Македонија” бр.136/07, 130/08,                          
97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13 и 160/13), а во согласност со член 152 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.184/13), а во врска со Известувањето од Секторот за 
технологии и информатика, бр.02-486/1 од 22.01.2014 година, и Заклучокот бр.02-
488/3 од 24.01.2014 година, се донесе одлука како во диспозитивот на истата. 

 
Согласно член 169 став 2 од Законот за јавните набавки (“Службен весник 

на Република Македонија” бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13 и 
160/13), Агенцијата како договорен орган нема да спроведе нова постапка за 
истиот предмет на договорот за јавна набавка - Тонери за принтер и копир 
апарати, во период од 6 (шест) месеци, од денот на донесувањето на оваа одлука 
за поништување на предметната постапка. 
 

За донесената одлука за поништување, согласно член 170 од Законот за 
јавните набавки, да се извести Бирото за јавни набавки на РМ. 
 
 

     АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 
Бр. 02-486/2                                                                      МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 
                                                                                               Претседател, 
24.01. 2014 година         
       Скопје 
  

                                                                                    д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 
  
Упатство за правно средство: Незадоволниот понудувач, согласно член 214 и 216 од 
Законот за јавните набавки, во постапката за доделување на договор за јавна набавка 
може да изјави жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки и до договорниот 
орган во рок од 3 (три) дена од денот на приемот на одлуката со која се одлучува за 
поединечното право од постапката за доделување на договор за јавна набавка, во однос 
на постапката за доделување на договор за јавна набавка и одлуката. 
 
Доставено до: 
- Комисијата за јавни набавки; 
- учесниците/кот во постапката за јавна набавка, 
- Бирото за јавни набавки 
- Секретаријатот на Агенцијата – Архивата 
 
                                                                  

 


