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Врз основа на член 169 став 1 алинеја 5 и став 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 членот  152 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни услуги (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.184/13, Извештајот од спроведената постапка, бр.02-416/1 од 17.01.2014 година 
и Заклучокот бр.02-425/5 од 21.01.2014 година, Заменикот на претседателот,  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 - услуги:  Миење на службените возила, Оглас бр.08/2014, поради 
тоа што понудувачот понудил цени за извршување на договорот  за јавна набавка  
кои се понеповолни од реалните на пазарот. 
 

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

 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Согласно Одлуката за потреба од јавна набавка бр.02-5155/1 од    
25.12.2013 година, се започна постапка за јавна набавка – Миење на службените 
возила, Оглас бр.08/2014, 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, беа утврдени во Тендерската документација бр.02-5221/1                            
од 30.12.2013 година. 

Согласно погоренаведената Тендерска документација, крајниот рок за 
доставување понуди во врска со предметната постапка беше до 08.01.2014 година, 
во 14.00 часот. 

Меѓутоа, заклучно со утврдениот рок, беше доставена една понуда со  
бр.02-93/1 од 08.01.2014 година, на понудувачот Друштво за производство, 
градежништво, трговија, услуги и угостителство „ БАТО - МАЏО“ ДООЕЛ, Скопје. 

Врз основа на Извештајот од спроведената постапка , бр.02-416/1 од 
17.01.2014 година, предметната Комисијата за јавни набавки предложи да се 
донесе Одлука за поништување, согласно член 169 став 1, алинеја 5  и став 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), со која се поништува 
постапката за доделување на договорот за  јавна набавка – Миење на службените 
возила, Оглас бр.08/2014, поради тоа што понудувачот понудил цени за 
извршување на договорот за јавна набавка  кои се понеповолни од реалните на 
пазарот. Имено, единствениот понудач доставил понуда во која што понудените 
цени се значително повисоки од реалните цени пазарот, што Комисијата го 
провери на начин што обезбеди 3 (три) понуди за предметната услуга од други 
економски оператори, од кои се потврди ставот на Комисијата дека во доставената 
понуда, бр.02-93/1 од 08.01.2014  година, понудени се цени кои се понеповолни од 
реалните на пазарот, со што доставената понуда е неприфатлива. 
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Во врска со напред наведеното, Претседателот врз основа на одредбите од 
Законот за јавни набавки, го прифати предлогот на Комисијата наведен во 
Извештајот бр.02-416/1 од 17.01.2014 година и донесе одлука да се поништи 
постапката за доделување договор за јавна набавка, спроведена со примена на 
постапката – барање за прибирање на понуди за предметот – услуги: Миење на 
службените возила, Оглас бр.08/2014. 
 

Врз основа на член 169 став 1 алинеја 5 и став 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 членот  152 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни услуги (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.184/13), Извештајот од спроведената постапка, , бр.02-416/1 од 17.01.2014 
година  и Заклучокот бр.02-425/5 од 21.01.2014 година, се донесе одлука како во 
диспозитивот на истата. 

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  
                                                                         медиумски услуги 

 
Бр. 02-416/2          Заменик на претседателот, 
   
21.01.2014 година    
Скопје                                   д-р Милаим ФЕТАИ, 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; 
- Секретаријатот на Агенцијата – Архивата;  
- Бирото за јавни набавки; 
- учесниците во постапката; 
 
 

 
 


