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Кратенки користени во извештајот:
РСМ - Република Северна Македонија;
Ковид 19 - Корона вирус – COVID 19;
Пандемија - Пандемија предизвикана од Корона вирус COVID 19;
ЈЗУ - Јавни здравствени установи;
Институции - Институции во јавниот сектор;
СЗО - Светска здравствена организација;
ЕСЈН - Електронски систем за јавни набавки;
МЗ - Министерството за здравство;
МЛС - Министерството за локална самоуправа.
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
Резиме
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на усогласеност на
тема“Доделување на договори за јавни набавки од страна на институциите во
јавниот сектор со цел заштита и превенција од пандемијата предизвикана од
корона вирусот – COVID 19“.
Опфатот и доказите кои се обезбедени по пат на спроведување на техники и
методологија од страна на ревизијата, даваат основа да го изразиме следниот
заклучок:
Врз основа на извршената ревизија, утврдивме дека недоволно уредената
законска регулатива за видот на набавки во време на вонредна/кризна состојба,
отсуството на јасно дефинирање на карактеристики за заштитната опрема и
прецизни критериуми за утврдување на "итноста" на определена набавка, како
и неспроведени групни набавки и ограничување на максимална поединечна
цена за набавките, придонеле да се остварат значајни разлики во постигнатите
цени за исти или слични стоки кај институциите и постои потреба за
подобрување на транспарентноста, отчетноста и законитоста во планирањето,
спроведувањето и реализацијата на постапките за јавни набавки за превенција
и заштита од корона вирусот – COVID 19.
Не е извршена ревизија на усогласеност на тема “Доделување на договори за
јавни набавки од страна на институциите во јавниот сектор со цел заштита и
превенција од пандемијата предизвикана од корона вирусот – COVID 19“, ниту е
издаден извештај за годините кои претходат на периодот опфатен со оваа
ревизија.
Врз основа на извршената ревизија на постапките за јавни набавки кои се
доделени во период од 01.03.2020 до 01.10.2020 година со цел заштита и
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превенција од корона вирусот – COVID 19, како и анализата на условите за
работа во време на пандемија со кои се соочиле институциите во јавниот сектор,
го утврдивме следното:
 88% од набавките се спроведени со користење на постапката со
преговарање без објавување на оглас. Во отсуство на прецизно
дефинирање за критериуми за "итноста" на набавките и видот на стоки,
услуги и работи кои можат да се набавуваат во време на вонредна/кризна
состојба не може да се потврди во целост оправданоста на итноста на дел
од постапките;
 Поради итниот карактер на набавките, фазата на планирање на
постапките не можела да се изврши навремено според потребите, што
влијаело да се достават покани за преговарање до помал број на
економски оператори, без детална анализа на видот и количините на
средства и опрема за заштита достапни на пазарот;
 Во отсуство на јасно дефинирање на карактеристиките на заштитната
опрема која треба да ја користи медицинскиот персонал во ЈЗУ на пазарот
се појавиле и се набавувале различни видови на опрема за кои постои
ризик дека не поседуваат карактеристики и квалитет за соодветна
заштита и превенција во работните процеси кои се одвиваат во време на
пандемија;
 Дел од тендерските документации се изготвени на начин кој не им
обезбедува на економските оператори целосни, точни и прецизни
информации во врска со начинот на спроведување на постапките за јавни
набавки;
 Воспоставениот начин на спроведување на постапките со преговарање
без објавување на оглас не овозможува еднаков третман и конкуренција
помеѓу економските оператори. Имено, за дел постапките за јавни
набавки спроведени се преговарања со еден економски оператор;
 Дел од институциите при спроведувањето на постапките не објавиле
известување на ЕСЈН за доброволна претходна транспарентност ниту пак
известување за поништување на постапка за јавна набавка што влијае на
отчетноста и интегритетот во постапките за јавна набавка;
 Утврдени се состојби кои влијаат врз објективноста при евалуација на
понудите, во поглед на условите и барањата на договорниот орган, што
влијае на еднаков третман на економските оператори и ограничувањето
на конкуренцијата;
 Утврдени се неусогласености помеѓу доделените договори за јавна
набавка и тендерските документации и техничките спецификации што
го отежнува следењето на реализација од аспект на тоа дали
фактурираните цени соодветствуваат со договорените;
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 При реализација на дел од договорите, не е воспоставен соодветен систем

на контрола со кој ќе се осигура дека предвидените активности се
реализирани во целост.

За надминување на утврдените состојби до одговорните лица на институциите
вклучени во процесот, ревизијата даде препораки за преземање соодветни
мерки и активности со цел да се надминат утврдените состојби во наредниот
период.
Во делот на останати прашања ревизијата укажува на состојби кои се
однесуваат на начинот на докажувањето на професионалната способност и не
предвидување на банкарски гаранции при спроведување на постапките за јавни
набавки, што создава ризик од ненавремено и неквалитетно реализирање на
договорите за јавни набавки.
Добиени се Забелешки на Нацрт извештајот за извршената ревизија на
усогласеност на тема “Доделување на договори за јавни набавки од страна на
институциите во јавниот сектор со цел заштита и превенција од пандемијата
предизвикана од корона вирусот – COVID 19“ и тоа:
- На ден 12.05.2021 година од ЈП Службен Весник на Република Северна
Македонија застапувано од м-р Татијана Лалчевска-директор, заведени во
Државниот завод за ревизија под број 16-560/25 од 12.05.2021 година;
- На ден 25.05.2021 година од ЈЗУ Клиничка болница - Штип застапувана од
д-р Ален Георгиев – медицински директор заведени во Државниот завод
за ревизија под број 17-544/32 од 25.05.2021 година;
- На ден 28.05.2021 година од Македонска академија на науките и
уметностите застапувана од акад. Љупчо Коцарев-претседател,заведени
во Државниот завод за ревизија под број 16-560/26 од 28.05.2021 година;
- На ден 31.05.2021 година од ЈЗУ Специјализирана болница за превенција,
лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид
застапувана од Др. Елена Коваческа – Башуровска, заведени во Државниот
завод за ревизија под број 16-560/28 од 31.05.2021 година.
Забелешките се разгледани од страна на овластениот државен ревизор и е
констатирано дека од вкупно девет забелешки, две не се прифаќаат, шест
претставуваат известување за причините за утврдените состојби и една
забелешка е прифатена
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1. Вовед
1.1. Извршена е ревизија на усогласеност на тема "Доделување на договори за јавни
набавки од страна на институциите во јавниот сектор" со цел заштита и
превенција од пандемијата предизвикана од корона вирусот – COVID 19 во
период од 01.03.2020 година до 01.10.2020 година, иако некои прашања и настани
се опфатени и последователно до денот на известување од извршената ревизија.
1.2. Ревизијата на усогласеност од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно
член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за
работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за
државната ревизија.
1.3. Не е извршена ревизија на усогласеност на оваа тема, ниту е издаден извештај
за годините кои претходат на периодот опфатен со оваа ревизија.
1.4. Планирањето, спроведувањето и реализацијата на постапките за јавни набавки
во институциите предмет на ревизија со цел заштита и превенција од
пандемијата предизвикана од корона вирусот – COVID 19 за периодот од
01.03.2020 до 01.10.2020 година е одговорност на раководството на:
Влада на РСМ– Генерален секретаријат застапуван од:
- д-р. Драги Рашковски – Генерален секретар
Министерство за здравство застапувано од:
- доц. др. Венко Филипче, министер
Министерство за внатрешни работи застапувано од:
- м-р Оливер Спасовски, министер
ЈЗУ Градска општа болница "8-ми Септември" застапувана од:
- проф. д-р. Христијан Костов, директор
ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје застапуван од:
- Прим.М-р.спец. д-р Александар Стојанов, директор
ЈЗУ УК за трауматологија, oртопедски болести, aнестезија, реанимација и
интензивно лекување и ургентен центар застапувана од:
- д-р Илир Хасани, директор
ЈЗУ Здравствен дом Скопје застапуван од:
- д-р Виктор Исјановски, медицински директор
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-

г. Бесим Кока, организациски директор

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата – Козле застапуван од:
- м-р.д-р.спец Ангелчо Андоновски, медицински директор
- г. Ријад Алими, организациски директор,
ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид застапуван од:
- г. Сашо Точков, директор
ЈЗУ Здравствен дом Охрид застапуван од:
- д-р Ајсел Зејновска, директор
ЈЗУ Општа болница Охрид застапувана од:
- м-р.спец. Славица Малеска, директор
ЈЗУ Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на
кардиоваскуларни заболувања – Охрид застапувана од:
- д-р.Спец. Елена Коваческа Башуроска, директор
ЈЗУ Здравствен дом "ДР. Хаим Абравангел" Битола застапуван од:
- д-р Весна Спиркоска, директор
ЈЗУ Клиничка болница Битола –" ДР. Трифун Пановски" застапувана од:
- д-р Биљана Гагачовска, в.д. директор
ЈЗУ Клиничка болница Штип застапувана од:
- д-р Ален Георгиев, директор
АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија,
во државна сопственост, Скопје застапувано од:
- м-р. Васко Ковачевски, генерален директор
Македонска академија на науките и уметностите застапувана од:
- акад. Љупчо Коцарев, претседател
ЈП Службен весник на Република Северна Македонија застапувано од:
- г-ѓа Татјана Лалчевска, в.д. директор
Општина Бутел застапувана од:
- г. Велимир Смилевски, градоначалник
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Оваа одговорност вклучува дизајнирање и имплементација на контролите при
планирање, спроведување и реализација на постапките за јавни набавки со цел
заштита и превенција од пандемијата предизвикана од корона вирусот – COVID
19 во периодот од 01.03.2020 до 01.10.2020 година.
Раководството на субјектите е исто така одговорно за осигурување дека
активностите и информациите се во согласност со релевантната законска
регулатива, упатства и воспоставени политики.
1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат заклучок за усогласеност на доделените
договори за јавни набавки од страна на институциите со цел заштита и
превенција од пандемијата предизвикана од корона вирусот – COVID 19 со
релевантната законска регулатива, уредби и заклучоци.
Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски
докази за тоа дали воспоставените контроли обезбедуваат спречување или
откривање на грешките во планирањето, спроведувањето и реализацијата на
овие постапки за јавна набавка.
Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните
ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме
разумно уверување за тоа дали доделените договори за јавни набавки од страна
на институциите во јавниот сектор со цел заштита и превенција од пандемијата
предизвикана од корона вирусот – COVID 19 се во согласност со законската
регулатива.
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни
соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните
постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на
ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами
или грешки.
Со ревизија опфатени се 19 институции од различни дејности и региони во РСМ
кои во периодот од 01.03.2020 година до 01.10.2020 година доделиле материјално
значајни договори за јавна набавка во насока на превенција и заштита од Ковид
19, а дел од нив биле директно инволвирани во справувањето со пандемијата.
Податоците за висината на доделените договори за јавна набавка се преземени
од ЕСЈН и веб страната www.koronavirus.gov.mk која претставува алатка за
финансиска транспарентност на Владата на Република Северна Македонија.
2. Цели, критериуми и период на вршење на ревизијата
2.1. Цел на ревизијата на усогласеност на тема: "Доделување на договори за јавни
набавки од страна на институциите во јавниот сектор со цел заштита и
превенција од пандемијата предизвикана од корона вирусот – COVID 19", е да
Ревизорски тим:
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овозможи ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали институциите
обезбедуваат транспарентност, отчетност, законитост и рационално користење
на средствата при планирањето, спроведувањето и реализацијата на постапките
за јавни набавки за превенција и заштита од корона вирусот – COVID 19.
2.2. Критериуми во однос на кои предметната материја е споредувана се:
 Закон за јавните набавки;
 Закон за буџетите;
 Закон за јавна внатрешна финансиска контрола;
 Закон за сметководство на буџетите и буџетските корисници;
 Закон за лекови и медицински средства.
За управување и надминување на последиците од кризата донесени се Уредби со
сила на закон донесени од страна на Владата на РСМ и тоа:






Уредба со законска сила за интервентна набавка на заштитни маски со цел
спречување на последиците од корона вирусот (COVID 19) за време на
вонредна состојба;
Уредба со законска сила за интервентна набавка на медицински ракавици
за време на вонредна состојба;
Уредба со законска сила за интервентна набавка на респираторни машини
за време на вонредна состојба;
Уредба со законска сила за заштита на населението од заразни болести за
време на вонредна состојба.

За преземање мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID19 (корона вирус) донесени се Заклучоци на Владата на РСМ и тоа:




1

Заклучок од 11.03.2020 година1 со кој се задолжува МЗ да изврши
дезинфекција на сите детски градинки и училишта на територијата на РСМ
и да обезбеди/пренамени средства за медицинска опрема потребна за
справување со пандемијата.
Заклучок од 06.04.2020 година 2 со кој се задолжува МЛС да пренамени
средства од Проектот „Одржлив инклузивен рамномерен регионален развој“
во висина од 260.000 CHF во Буџетот на МЗ, кое ќе спроведе постапката за
набавка на монтажните контејнери и останатите реквизити.

Записник од Шеснаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на

11.03.2020 година.
2
Записник од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на
06.04.2020 година.
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Заклучоци од 02.04.2020 година и 13.04.2020 3 во делот на рационализација
на јавните набавки со кои се даваат насоки до институциите од јавниот
сектор за поништување на постапките за јавни набавки кои се
непродуктивни (мебел, возила и слична опрема), избегнување на
несуштински набавки и спроведување на постапките за јавни набавки во
согласност со пренамената на средства во буџетот на РСМ од 9 април 2020
година;
Заклучоци од 26 и 27.05 2020 година4 со кои се задолжуваат институциите за
зголемување на фискалната транспарентност поврзана со кризата Ковид-19
во насока на овозможување модул во ЕСЈН за означување на набавките
поврзани со Ковид 19, објавување на известувања за доброволна претходна
транспарентност и објавување на сите доделени договори за превенција и
заштита од Ковид 19.
Податоците обелоденети во извештајот се обезбедени преку:
 Електронскиот систем за јавни набавки во однос на известувањата за
доделени договори за јавна набавка;
 веб страната www.koronavirus.gov.mk која претставува алатка за
финансиска транспарентност на Владата на Република Северна
Македонија на која се објавуваат податоци за доделени договори за јавна
набавка за превенција и заштита од корона вирусот COVID 19.

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 06.10.2020
до 28.02.2021 година од тим на Државниот завод за ревизија.

3 Записник од Триесет и третата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на

02.04.2020 година, Записник од Четириесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 13.04.2020 година и Записник од Четириесеттата седница на Владата на Република Северна
Македонија, одржана на 13.04.2020 година.
4

Записник од Педесет и седмата седница на Владата на РСМ одржана на 26 и 27 мај 2020 година.

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

8

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ОД СТРАНА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО
ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ЗАШТИТА И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ПАНДЕМИЈАТА
ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ – COVID 19
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

3. Наоди и препораки
Прашањата кои ги покрива овој Извештај беа дискутирани на завршен состанок
со раководството и одговорните лица на субјектите предмет на ревизија на ден
26 март2021 година.
Добиени се Забелешки на Нацрт извештајот за извршената ревизија на
усогласеност на тема “Доделување на договори за јавни набавки од страна на
институциите во јавниот сектор со цел заштита и превенција од пандемијата
предизвикана од корона вирусот – COVID 19“ и тоа:
- На ден 12.05.2021 година од ЈП Службен Весник на Република Северна
Македонија застапувано од м-р Татијана Лалчевска-директор, заведени во
Државниот завод за ревизија под број 16-560/25 од 12.05.2021 година;
- На ден 25.05.2021 година од ЈЗУ Клиничка болница - Штип застапувана од
д-р Ален Георгиев – медицински директор заведени во Државниот завод
за ревизија под број 17-544/32 од 25.05.2021 година;
- На ден 28.05.2021 година од Македонска академија на науките и
уметностите застапувана од акад. Љупчо Коцарев-претседател, заведени
во Државниот завод за ревизија под број 16-560/26 од 28.05.2021 година;
- На ден 31.05.2021 година од ЈЗУ Специјализирана болница за превенција,
лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид
застапувана од Др. Елена Коваческа – Башуровска, заведени во Државниот
завод за ревизија под број 16-560/28 од 31.05.2021 година.
Забелешките се разгледани од страна на овластениот државен ревизор и е
констатирано дека од вкупно девет забелешки, две не се прифаќаат, шест
претставуваат известување за причините за утврдените состојби и една
забелешка е прифатена.
3.1. Почитување на законските одредби во процесот
постапките за јавна набавка во време на пандемија

планирање

на

Појавата на Ковид 19 предизвика здравствена криза во светски рамки, која
негативно се одрази и врз економијата. За поуспешно справување со оваа состојба
на територијата на РСМ на 18.03.2020 година од страна на Претседателот на РСМ
прогласена е вонредна состојба, со продолжено траење до 13.06.2020 година. Во овој
период за управување и надминување на последиците од кризата Владата има
донесено повеќе уредби со сила на закон. Во такви услови беа потрошени средства
кои не беа планирани, ниту одобрени во буџетите на буџетските корисници, а кои се
искористија за набавка на заштитни средства, лабораториски тестови за Ковид 19,
како и опрема кој беше неопходна за болничко лекување и третирање на
пациентите.
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Најголем товар при справувањето со пандемијата падна на ЈЗУ и органите на
државна управа чија примарна дејност е јавното здравство. Институциите се соочија
со голем број на ограничувачки фактори при справувањето со кризата пред се
поради недостаток на човечки кадар, намалени капацитети за работа и недостаток
на пласирани стоки на пазарот неопходни за справување со кризата.
Оваа криза предизвика значајни промени во многу сфери, како во секојдневниот
живот така и во функционирањето на институциите од јавниот сектор. Системот на
јавните набавки не беше исклучок од оваа состојба, бидејќи се променија
оперативните услови за работа, се појавија нови предизвици а традиционалните
станаа посериозни. Институциите мораа да се прилагодат на овие услови и да
пронајдат решенија кои најчесто не се стандардни. Воедно оваа криза ја зголеми
одговорноста при спроведувањето за јавни набавки бидејќи заштитата на здравјето
и животот на луѓето директно зависат од истите.
3.1.1.

Најголем дел, односно 88% од спроведените постапки во функција на заштита и
превенција од пандемијата се спроведени со користење на постапката со
преговарање без објавување на оглас. Како причина за користење на оваа
постапка е наведена "крајната итност", која настанала како резултат на настани
кои не можеле да се предвидат, а со кои биле загрозени безбедноста, животот и
здравјето на луѓето, која е предвидена со член 55 од Законот за јавните набавки.
Од друга страна, отсуствува акт со кој ќе се определи каков вид на стоки, услуги и
работи може да се набавуваат во време на вонредна/кризна состојба како и
прецизна дефиниција за критериуми за утврдување на "итноста" на определена
набавка.
Со извршениот увид во спроведените постапки ги констатиравме следните
состојби:
- И покрај тоа што во Одлуките за јавна набавка се дадени образложенија
дека набавките се спроведуваат со цел превенција и заштита од Ковид 19,
дел од набавените стоки се и за потребите на редовното функционирање
на институциите, при што се доделени договори/рамковни спогодби во
времетраење од една година кои не се реализирани во целост;
-

договорните органи спроведувале набавки од крајна итност и во периодот
кога можела да се спроведе редовна постапка за јавна набавка. Извршивме
анализа на постапките кои се применувале и во периодот кој не е опфатен
со ревизијата при што утврдивме дека и понатаму институциите
спроведуваат постапки од причини од крајна итност. Имено во периодот од
01.10.2020 година до 28.02.2021 година по овој основ доделени се договори
во износ од 88.067 илјади денари за кои е детално известено во Прилог бр.1
кон овој Извештај.
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Утврдените состојби упатуваат на тоа дека не секогаш биле исполнети
условите за спроведување на постапка со преговарање без објавување на
оглас, а "итноста" на определена набавка е предмет на субјективно толкување
од страна на одговорните лица во институциите од јавниот сектор. Овие
состојби создаваат ризик од нарушување на начелата на конкуренција,
транспарентност и еднаков третман и недискриминација на економските
оператори, што не е во согласност со член 5, член 6 и член 7 од Законот за
јавните набавки. И покрај тоа што Владата донела мерки за рационализација
и намалување на непродуктивните расходи, 5 постои ризик за нерационално
трошење на буџетските средства.
Препорака:
-

-

3.1.2.

Владата во соработка со надлежните институции да преземе активности за:
- доуредување на законската регулатива со цел точно дефинирање на
видот на стоките, услугите и работите кои можат да бидат предмет на
итна набавка во време на вонредна/кризна состојба;
- дефинирање на критериуми согласно кои определена набавка може да
се карактеризира како итна во време на вонредна/кризна состојба;
Одговорните лица во институциите кои се вклучени во процесот на
спроведување и реализација на јавните набавки во делот на своите
надлежности да преземат активности за навремено планирање и прецизирање
на постапките за јавна набавка во функција на подигнување на нивото на
транспарентност и конкуренција помеѓу економските оператори и
спроведување на редовните постапки за јавни набавки.

Планирањето на набавките е една од најзначајните фази во циклусот на набавки.
Успешноста на планирањето пак е условена од многу фактори, но како еден од
поважните е анализата на пазарот, преку која ќе се добијат информации за :
- економските оператори, нивните производи и цени;
- претходни понуди;
- набавени слични стоки од страна на други институции.
Со настанувањето на пандемијата, институциите не биле во можност навремено
и според потребите да ја спроведат фазата на планирање на набавките, бидејќи
се создала потреба за итно обезбедување на средства за превенција и заштита.
Имено:
- доставени се покани за преговарање до економски оператори со кои
претходно била остварена соработка, без да се изврши дополнителна анализа

5

Записник од 33 Седница на Влада на РСМ одржана на 02.04.2020
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и истражување за поголем број економски оператори кои ги нудат
потребните производи на пазарот;
- не е спроведена анализа за видот и количините на средства и опрема за
заштита од Ковид 19 достапни на пазарот. Дел од институциите користеле
анализа и координација со други институции кои вршеле слични набавки,
поради што не секогаш се обезбедувале соодветните производи и количини;
- проценетите вредности на набавките најчесто биле превисоки поради
несоодветно планирање на количини и можни цени на стоките предмет на
набавка, а поради отсуство на добиени понуди има случаи и на поништување
на постапките.
Слабостите во планирањето влијаат врз непреченото функционирање на
институциите, извршување на нивните надлежности и задоволување на
вистинските потреби како и обезбедување на конкуренција. Утврдените состојби
не се во согласност со член 39, 75 и 76 од Законот за јавните набавки.
Препорака:
Одговорните лица во институциите кои се вклучени во процесот на спроведување и
реализација на јавните набавки во делот на своите надлежности да ги преземат
следниве активности:
- планирањето на набавките да се врши врз основа на соодветни информации за
економските оператори кои би можеле да одговорат на потребите на
институциите со цел да се обезбеди конкуренција во постапките;
- планирањето на проценетата вредност на набавката и потребните количини
да се врши врз основа на детална анализа на реалните потреби на
институциите и податоци за стоки, работи и услуги достапни на пазарот.
3.1.3.

Користењето на заштитна опрема е еден од начините за заштита и превенција од
пандемијата. Минималните барања за безбедноста и здравјето на вработените
при употреба на личната заштитна опрема при работа се уредени со Правилник
кој е усогласен со стандардите на Европската унија како и меѓународните
прописи во однос на дизајнот и производството на опремата 6. Во Правилникот не
е опфатена личната заштитна опрема која се употребува од страна на
вработените во ЈЗУ.
Со извршената анализа на набавената опрема за лична заштита за вработените
лица во ЈЗУ констатиравме дека одговорните лица не воспоставиле приоритети и
јасни критериуми за видот и квалитетот на опремата која се набавува. Имено, во
техничките спецификации на различни ЈЗУ дефинирани се различни видови на

6

Правилник за лична заштитна опрема која вработените ја употребуваат при работа (Службен весник на РМ бр. 116

од 27.09.2007).
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заштитна опрема која е од ист или сличен карактер без да се води сметка дали
истите можат/смеат да се користат во работните процеси кои се одвиваат во
време на пандемија.7 Ова е особено важно бидејќи, дел од заштитната опрема која
се користи од страна на медицинскиот персонал не е опфатена и класифицирана
како медицинско средство согласно Законот за лекови и медицински средства.
Во отсуство на јасно законско дефинирање на карактеристиките на заштитната
опрема која треба да ја користи медицинскиот персонал во ЈЗУ, на пазарот се
појавиле и се набавувале различни видови на опрема за кои постои ризик дека не
поседуваат карактеристики и квалитет за соодветна заштита и превенција. Оваа
состојба може да предизвика и дополнителни трошоци за набавка на стоки за
иста намена што влијае на рационалното и ефикасното искористување на
буџетските средства предвидено со начелата во Законот за буџетите и Законот за
јавни набавки.
Препорака:
Министерството за здравство во соработка со надлежните институции од областа
на здравството да преземе активности за дефинирање на квалитетот и
карактеристиките на опремата која ќе се користи од страна на вработените во ЈЗУ
во работниот процес во услови на пандемија и истата да биде во функција на
заштита од ризикот на кој се изложени.
3.2. Почитување на законските одредби во процесот на спроведување и
реализација на јавните набавки во време на пандемија
Во периодот од 01.03.2020 година до 01.10.2020 година доделени се договори за јавна
набавка во износ од 416.630 илјади денари. Предмет на ревизија се склучени
договори за јавна набавка во износ од 335.446 илјади денари што претставува 80,5%
од вкупно доделените договори за јавна набавка во периодот кој е предмет на
ревизија. Прегледот на институциите опфатени со ревизијата е даден во Табела бр.1
од овој Извештај.
Констатираните состојби за постапките предмет на оваа ревизија се дадени
групирани во посебни точки, по вид на неправилност за секоја од фазите од
спроведувањето на постапките за јавна набавка. Детални податоци за утврдените
неправилности по поединечните постапки и нивната финансиска рамка се дадени
во посебни точки и прилози кон овој извештај.

7

маски (хируршки, платнени, еднослојни, двослојни или трислојни, за еднократна или повеќекратна употреба),
скафандери (различно ниво на квалитет), каљачи и ракавици (со талк или без талк), дезинфекциски средства,
топломери и др
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Табела бр.1 - Договорни органи и вредност на доделени договори опфатени со ревизијата

3.2.1

Појавата на пандемијата ги принуди институциите да вршат набавки кои не
биле предвидени во нивните годишни планови а биле неопходни за справување
со последиците од истата. Од извршената анализа на Уредбите донесени во
време на вонредна состојба, начинот на кој се спроведени постапките за јавна
набавка во целокупниот период на траење на пандемијата постигнатите цени на
стоките ги утврдивме следниве состојби:
- Владата на РСМ нема донесено одлука со која ќе задолжи една институција
за централизирано/групно спроведување на јавните набавки за потребите
на сите институции во јавниот сектор што е дадено како можност со член
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61 став 7 од Законот за јавните набавки. И покрај тоа што во периодот на
траење на вонредната состојба се донесени Уредби 8 за интервентни
набавки на маски и ракавици, со кои се предвидени максимални цени и
количини на овие стоки како и една институција која треба да ги спроведе
набавките, не се преземени активности за постапување по истите;
-

не е донесена обврзувачка одлука за ограничување на максималната
поединечна цена и маржа на продажба на потребните стоки која може
увозниците на производи да ја применат при пласирање на своите
производи на пазарот во услови на пандемија. Како резултат на ова,
овозможени се големи разлики помеѓу увозната и договорената цена на
тестови за детекција на Ковид 19 во постапки за јавна набавка. Имено, кај
две постапки за јавна набавка, цената по која е доделен договорот е со
далеку повисока цена од увозната (Прилог бр.2 кон овој извештај);

-

и покрај тоа што пандемијата трае подолг период во кој институциите
постојано спроведуваат постапки со преговарање без објавување оглас,
односно не користат редовни постапки за јавни набавки, не се преземени
активности за изготвување на упатства и обрасци на стандардна тендерска
документација и техничка спецификација со кои ќе се унифицираат
правилата на спроведување на набавките кои имаат итен карактер како и
карактеристиките на стоките предмет на набавка;

-

во голем дел од постапките за јавна набавка не е обезбедена конкуренција
помеѓу економските оператори, што како состојба е детално образложена
во точка 3.2.3 од овој Извештај.

Поради овие состојби констатиравме дека за исти или слични стоки во различни
институции се постигнати различни цени. Варијацијата на цени кај определени
стоки достигнува значителни разлики и истата е прикажана во табелата подолу.
Табела бр. 2 - Преглед на најниски и највисоки постигнати цени на најчесто набавувани
стоки во периодот предмет на ревизија

Уредба со законска сила за интервентна набавка на заштитни маски со цел спречување на последиците од
корона вирусот (COVID 19) за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.100 од 13.04.2020);
Уредба со законска сила за интервентна набавка на медицински ракавици за време на траење на вонредна
состојба (Службен весник на РСМ бр.100 од 13.04.2020);
8
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Утврдените состојби, како и користењето на постапката за преговарање без
објавување на оглас овозможува субјективно формирање на цените на стоките
предмет на набавка и доделување на договори по цени кои не се реални во однос на
пазарните и влијае на рационалното користење на средства во постапките за јавни
набавки. што не е во согласност со член 4 од Законот за јавни набавки.
Препорака:
-

-

Владата во соработка со надлежните институции да преземе активности за:
- иницирање на доуредување на законска регулатива со што ќе се создаде
обврска за утврдување на институција која во рамки на својата
надлежност централизирано ќе ги спроведува јавните набавки кои се во
насока на превенција и заштита за време на вонредна/кризна состојба во
зависност од настанатата непогода;
- носење на подзаконски акт со кој ќе се утврди индикативен список на
стоки, услуги и работи кои може да се набавуваат како и ограничување на
маржите во време на вонредна/кризна состојба;
Министерството за здравство во соработка со Бирото за јавни набавки да
преземе активности за изготвување на упатства и обрасци на стандардна
тендерска документација и техничка спецификација со кои ќе се унифицираат
правилата согласно кои ќе се спроведуваат набавките и карактеристиките на
стоките кои се набавуваат во насока на превенција и заштита од заразни
болести.
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3.2.2

Тендерските документации и техничките спецификации се документите во кои
институциите ги утврдуваат правилата по кои ќе се спроведе постапката за
јавна набавка. Истите треба да бидат изготвени на начин кој ќе ја поттикне
конкуренцијата, и во нив треба што е можно појасно да се дефинираат
критериумите за квалитативен избор на економски оператори, а
карактеристиките на предметот на набавката треба да се определени на
објективен и недискриминаторски начин. Со извршениот увид во начинот на кој
се изготвени овие документи кај 33% од вкупниот износ на доделени договори
предмет на ревизија ги констатиравме следните состојби кои се детално
образложени во Прилог бр. 3 кон овој извештај:
- во тендерските документации на дваесет и четири постапки за јавна
набавка не се наведени информации во врска со задолжителните одредби
кои ќе ги содржи договорот за јавна набавка;
-

во една постапка за јавна набавка не е изготвена тендерска документација,
туку само технички спецификации и покана за поднесување на понуди.

-

во една постапка за јавна набавка во прилогот кон тендерската
документација "финансиската понуда" наведени се единечните цени на
стоките

предмет

на

набавка

со

што

однапред

е

формулирана

финансиската рамка на постапката за јавна набавка;
-

во две

постапки за јавна набавка во тендерските документации не

предвидена гаранција на понудата во вид на банкарска гаранција, ниту пак
изјава за сериозност на понудата;
-

во четири постапки за јавни набавки, констатиравме дека со техничките
спецификации се упатува на конкретно производство или трговски марки.
Имено, начинот на кој се дефинирани техничките спецификации на
предметот на набавката е идентичен како и во брошурите/каталозите на
понудувачите на кои им е доделен договорот за јавна набавка;

-

во две постапки за јавна набавка предметот на набавката не е дефиниран
на јасен и недвосмислен начин во техничките спецификации;

-

во две постапки за јавна набавка, техничката спецификација содржи
упатување на одреден стандард но истото не е проследено со зборот или
"еквивалент".

Поради утврдените состојби економските оператори немале целосни, точни и
прецизни информации во врска со начинот на спроведување на постапките за
јавни набавки. Наведеното не е во согласност со член 5, член 81 , член 82 и член
101 од Законот за јавните набавки и влијае на намалување на конкуренцијата,
еднаквиот третман на економските оператори и на начинот на користење на
јавните средства.
Ревизорски тим:
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Препорака:
Одговорните лица во институциите од јавниот сектор кои се вклучени во процесот
на спроведување и реализација на јавните набавки во делот на своите надлежности
да ги преземат следниве активности:
- во тендерските документации да се наведат информации во врска со
задолжителните одредби од договорот за јавна набавка;
- предметот на набавка во техничките спецификации да се опишува на јасен,
недвосмислен, целосен и неутрален начин;
- при изготвување на техничките спецификации, предметот на набавката да
биде дефиниран на начин кој нема да упатува на конкретно производство или
трговска марка.
3.2.3

Во спроведените постапки за јавни набавки најчесто се користи критериумот
најниска цена и се спроведуваат постапки со преговарање без објавување на
оглас. Предметот на набавката најчесто е оформен во повеќе делови со што е
овозможено во една постапка да се спроведат поголем број преговарања. Од
увидот во начинот на кој се извршени преговарањата кај 38% од вкупниот износ
на доделени договори предмет на ревизија ги констатиравме следните состојби
кои се детално образложени во Прилог бр.4 кон овој извештај:
- во седумнаесет спроведени постапки за јавна набавка и нивните делови за
кои требало да се спроведе преговарање, пристигната е понуда од само
еден економски оператор, иако институциите испратиле покани за
преговарање до поголем број на економски оператори;
-

во осум постапки за јавна набавка испратени се покани за преговарање до
само еден економски оператор;

-

институциите кои во рамки на својата дејност вршат лабораториски
испитувања за присуство на COVID 19, анализите ги правеле со апарати кои
ги поседуваат или ги набавиле во периодот на пандемијата. Овие апарати
се со затворени системи, односно користат реагенси кои ги обезбедува
економскиот оператор од кој истите се набавени или е ексклузивен
застапник за стоките предмет на набавката. Од извршената ревизија на
шест постапки за јавна набавка на апарати и тестови констатиравме дека
во сите случаи се доставува понуда од само еден економски оператор.
Горенаведеното придонесува да не се создадат услови за намалување на
цената при спроведувањето на преговарањето поради што се прифаќа
цената која е дадена во понудата на единствениот понудувач.

Воспоставениот начин на спроведување на постапките со преговарање без
објавување на оглас не овозможува еднаков третман и конкуренција помеѓу
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економските оператори и создава ризик дека понудените конечни цени не ја
одразуваат реалната пазарна вредност на стоките кои се предмет на набавка.
Најниската и највисоката постигната цена по која се набавувани стоките во
различни институции е дадена во Табела бр. 2 од овој Извештај. Горенаведеното не
е во согласност со член 4, член 5 и член 7 од Законот за јавни набавки и влијае на
рационалното и ефикасното искористување на средствата во постапките за јавна
набавка.
Препорака:
Одговорните лица на институциите од јавниот сектор кои се вклучени во процесот
на спроведување и реализација на јавните набавки во делот на своите надлежности
да ги преземат следниве активности:
- при спроведување на постапки со преговарање без објавување на оглас
договорните органи задолжително да доставуваат покани до поголем број на
економски оператори;
- да се измени воспоставениот начин на набавка на апарати и тестови за
лабораториско испитување на присуство на Ковид 19 со цел да се обезбеди
конкуренција помеѓу економските оператори и рационално користење на
буџетски средства.
3.2.4

Во функција на примена на начелото на транспарентност институциите треба
да им ги обезбедат сите информации на економските оператори и на
пошироката јавност кои се однесуваат на постапките за доделување на договори
за јавни набавки. Неопходноста од почитувањето на ова начело особено доаѓа до
израз за набавките кои се спроведени во време на пандемија. Во насока на
зголемување на фискалната транспарентност поврзана со пандемијата Владата
на РСМ има донесено Заклучоци9 во кои се даваат насоки за транспарентно и
отчетно постапување на институциите. Со извршениот увид во начинот на
постапување кај 69% од вкупниот износ на доделени договори предмет на
ревизија ги констатиравме следните состојби кои се детално образложени во
Прилог бр. 5 кон овој извештај:
- во дваесет и осум постапки за јавна набавки институциите немаат
објавено известување за доброволна претходна транспарентност за
спроведените постапки;
-

во дванаесет постапки за јавна набавки

институциите не објавиле

известување на ЕСЈН за поништени постапки или делови од истите.
Непочитувањето на начелото на транспарентност влијае на отчетноста,
интегритетот и конкуренцијата во постапките за доделување на договори за јавна
9

Записник од Педесет и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 26.05.2020
година
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набавка и не е во согласност со членовите 68 и 114 став 4 од Законот за јавните
набавки како и со Заклучоците на Владата на РСМ.
Препорака:
Одговорните лица во институциите од јавниот сектор кои се вклучени во процесот
на спроведување и реализација на јавните набавки во делот на своите надлежности
да ги преземат следниве активности:
- да објавуваат известување за доброволна претходна транспарентност на ЕСЈН
кога спроведуваат постапка за јавна набавка која се однесува на превенција и
заштита од Ковид 19 во периодот додека трае кризната состојба;
- Одлуките за поништување на постапка да се објавуваат во ЕСЈН.
3.2.5

Во фазата на евалуација на понудите се проверува комплетноста и валидноста
на документацијата за утврдување на способноста на понудувачите како и
прифатливоста на понудите и нивно рангирање. Со извршениот увид во начинот
на кој се вршела евалуацијата на понудите кај 13% од вкупниот износ на
доделени договори предмет на ревизија ги констатиравме следните состојби
кои се детално образложени во Прилог бр. 6 кон овој извештај:
- во една постапка за јавна набавка не е доставен доказ за извршено
преговарање, односно изборот на најповолна понуда се врши врз основа на
критериумот најниска цена без притоа да се направи обид за намалување
на првично понудената цена;
-

во извештаите од спроведените постапки не се приложени образложенија
за начинот на кој е спроведена постапката со преговарање без објавување
на оглас, а 4 извештаи не се детално изготвени и отсуствува предлог за
избор на најповолна понуда. Горенаведеното не е во согласност со член 111
од Законот за јавните набавки и Правилникот за начинот на пополнување,
како и формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената
постапка;

-

во две постапки

за јавна набавка доделен е договор во рамки на

проценетата вредност со Одлуката за јавна набавка и покрај тоа што
избраните најповолни понуди биле на износ значително повисок од истата.
Институциите не ја измениле Одлуката за јавна набавка со цел да
дообезбедат средства потребни за набавката, а од друга страна не ја
оцениле понудата како неприфатлива. Горенаведеното не е во согласност
со член 77 став 5 од Законот за јавни набавки;
-

во тендерските документации на три постапки за јавна набавка,
економскиот оператор кому му е доделен договорот за јавна набавка при
извршувањето на договорот користел подизведувачи кои не ги навел во
понудата, а користењето на подизведувачи не е предвидено во тендерската
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документација. Утврдените состојби не се во согласност со член 118 став 2
и член 81 од Законот за јавните набавки – евалуација;
-

во една постапка за јавна набавка донесена е Одлука за поништување на
делови од постапката, но и покрај тоа за еден од деловите доделен е
договор за јавна набавка. За овој дел економскиот оператор со кој е склучен
договор има доставено понуда, но за помала количина од предвидената во
тендерската документација;

-

во една постапка за јавна набавка понуда која е избрана за најповолна не
ги содржи поединечните цени, што не е во согласност со предвиденото во
техничката спецификација;

-

во 8 постапки за јавна набавка при изготвувањето на изјави за непостоење
на судир на интереси ги утврдивме следниве недоследности кои не се во
согласност со член 38 од Законот за јавните набавки:
-

во дел од постапките за јавна набавка не се приложени изјави за
непостоење на судир на интереси;

-

во дел од постапките изјавите за непостоење на судир на интереси не
се архивски заверени.

Горенаведените состојби влијаат врз објективноста при евалуација на понудите,
интегритетот и отчетноста во спроведувањето на постапките и споредливост на
понудите во поглед на условите и барањата на договорниот орган, што влијае на
еднаков третман на економските оператори и ограничувањето на конкуренцијата.
Препорака:
Одговорните лица во институциите од јавниот сектор кои се вклучени во процесот
на спроведување и реализација на јавните набавки во делот на своите надлежности
да ги преземат следниве активности:
- да се документира процесот на преговарање и изборот на најповолна понуда
и да се наведе образложение во извештаите од спроведените постапки;
- во целост да се проверува комплетноста и валидноста на документацијата за
утврдување на способноста на понудувачите како и прифатливоста на
понудите;
- Изјавите за судир на интереси да бидат уредно потпишани и архивски
заверени од страна на сите членови на комисијата за јавни набавки.
3.2.6

Институциите доделуваат договор за јавна набавка во согласност со
најповолната понуда и условите утврдени во тендерската документација. Со
извршениот увид во начинот на кој се доделувале договорите за јавна набавка
ги констатиравме следните состојби кои се детално образложени во Прилог бр.
7 од овој извештај:
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-

во една постапка доделен е договор за јавна набавка на стоки кои не се
предвидени со техничката спецификација, што не е во согласност со член
81, 109 и 117 од законот за јавни набавки;

-

во една постапка доделен е договор за јавна набавка во кој се дефинирани
количини поголеми од предвидените со техничките спецификации, што не
е во согласност со член 116 став 1 од Законот за јавните набавки;

-

во една постапка за јавна набавка

склучениот договор не содржи

поединечните цени за поединечните ставки од техничката спецификација,
што не е во согласност со член 116 став 1 од Законот за јавните набавки и
член 14 став 3 и 5 од Правилникот за сметководството за буџетите и
буџетските корисници;
-

во една постапка за јавна набавка утврдени се неусогласености помеѓу
содржината на тендерската документација и одредбите од склучените
договори. Имено, при дефинирањето на времетраење на договорите е
предвиден подолг рок од оној во тендерската документација. И покрај тоа
што не е утврдено отстапување во динамиката на реализација на
договорот,

овие

пропусти

може

да

влијаат

неповолно

доколку

економскиот оператор не ги почитува обврските преземени со договорот.
Горенаведеното создава ризик од набавка на стоки кои не се предвидени со
техничките спецификации и го отежнува следењето на реализација на
договорите од аспект на тоа дали фактурираните цени соодветствуваат со
договорените.
Препорака:
Одговорните лица во институциите од јавниот сектор кои се вклучени во процесот
на спроведување и реализација на јавните набавки, договорите за јавна набавка да
ги доделуваат согласно избраната најповолна понуда и условите предвидени во
тендерските документации и техничките спецификации
3.2.7

Во фазата на реализација на склучените договори, институциите треба да
обезбедат контролни механизми со кои ќе осигурат дека набавките ќе се
извршат во потребните количини, квалитет и утврдените рокови. Со
извршената ревизија на процесот на реализација на склучените договори во
четири постапки за јавна набавка на работи/услуги ги констатиравме следните
состојби кои се детално образложени во Прилог бр. 8 од овој извештај:
- постојат неусогласености помеѓу договорените и извршените работи и
услуги. Имено, дел од предвидените ставки во техничките спецификации
се извршени во помал или поголем обем во зависност од потребите, а во
дел од постапките вршени се набавки кои не се предвидени во договорите;
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-

не е обезбеден соодветен надзор и следење на реализација на договорите,
односно не е воспоставен соодветен систем на контрола со кој ќе се осигура
дека предвидените активности се реализирани во целост. Следењето на
реализацијата на договорите е вршено во интерни евиденции и.
недостасува соодветна поткрепувачка документација која ќе послужи
како доказ дека работите/услугите биле извршени реално и во согласност
со наведеното во склучениот договор.

Поради утврдените состојби за овие постапки ревизијата не беше во можност да
се увери во вистинитоста и целосноста на набавените услуги/работи и постои
ризик институциите да преземале обврски кои се повисоки од реално
извршените што влијае на рационалното користење на средствата. Овие состојби
не се во согласност со Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, Законот
за сметководство на буџетот и буџетските корисници и одредбите од склучените
договори
Препорака:
Одговорните лица во институциите од јавниот сектор кои се вклучени во процесот
на спроведување и реализација на јавните набавки, да преземат активности за
воспоставување на соодветен систем на контрола при следење на реализацијата на
договорите за јавна набавка со кој ќе се осигура дека истата се одвива во согласност
со предвиденото во договорите.
4. Ревизорски заклучок
Врз основа на извршената ревизија, утврдивме дека недоволно уредената законска
регулатива за видот на набавки во време на вонредна/кризна состојба, отсуството
на јасно дефинирање на карактеристики за заштитната опрема и прецизни
критериуми за утврдување на "итноста" на определена набавка, како и
неспроведени групни набавки и ограничување на максимална поединечна цена за
набавките, придонеле да се остварат значајни разлики во постигнатите цени за исти
или слични стоки кај институциите и постои потреба за подобрување на
транспарентноста, отчетноста и законитоста во планирањето, спроведувањето и
реализацијата на постапките за јавни набавки за превенција и заштита од корона
вирусот – COVID 19.
5. Останати прашања
Во делот на останати прашања укажуваме на констатации кои се резултат на
надворешни фактори или околности а влијаат на навременото и квалитетното
реализирање на договорите за јавна набавка.
Ревизорски тим:
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5.1.

Системот на јавните набавки во услови на пандемијата и прогласената
вонредна кризна состојба од страна на Владата на РСМ не е исклучок од
промените кои настанаа во многу сфери, како во секојдневниот живот така и
во функционирањето на институциите од јавниот сектор. Воедно оваа
состојба ја зголеми одговорноста при спроведувањето за јавните набавки,
бидејќи заштитата на здравјето и животот на граѓаните директно зависат од
истите, поради што од страна на институциите во краток временски период
се спроведувани итни набавки. Овие набавки, согласно членот 55 став 1 од
Законот за јавни набавки, се спроведуваат преку постапка со преговарање без
објавување оглас, за што договорните органи можат да вршат набавки од
крајна итност доколку се директно поврзани со пандемијата предизвикана од
Ковид 19 за што не им е потребно претходно мислење од Бирото за јавни
набавки (членот 55 став 6). Договорните органи во вакви услови користат
нестандардни решенија спроведувајќи итни набавки кои го зголемуваат
ризикот од непочитување на дел од основните начела при доделување на
договорите за јавни набавки, односно договорниот орган ќе обезбеди:
 економично, ефикасно и ефективно користење на јавните средства и
успешно остварување на целите на своето работење, утврдени во
согласност со прописите кои го уредуваат користењето на буџетските и
другите јавни средства;
 соодветен квалитет на предметот на набавка во однос на неговата намена
и вредност.
Со цел системот на јавни набавки да се подготви за идните предизвици и
справување на надлежните органи со слични кризи и пандемии потребно е
надлежните институции во натамошниот период да преземат мерки во
насока на заштита на здравјето и животот на граѓаните при што е потребно
дополнително да се регулира процесот на јавните набавки.
Во насока на наведеното ревизијата смета за потребно да укаже на потребата
од доуредување на законските и подзаконските акти од областа на јавните
набавки со кои ќе се доуреди начинот на постапување и тоа во делот на:
 определување каков вид на стоки, услуги и работи може да се набавуваат
во време на вонредна/кризна состојба и утврдување дефиниција за
критериуми за утврдување на "итноста" на определена набавка;
 утврдување на институција која во рамки на својата надлежност
централизирано ќе ги спроведува јавните набавки кои се во насока на
превенција и заштита за време на вонредна/кризна состојба во зависност
од настанатата непогода;
 ограничување на маржите кои економските оператори може да ги
остварат во постапките за јавни набавки на стоки, работи и услуги во
време на вонредна/кризна состојба;
 доуредување на следење на процесот на реализација на склучените
договори за јавни набавки, документирање на овие активности и
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утврдување на обврска за номинирање на лице кое ќе ги извршува овие
активности.
5.2.

Поголемиот дел од постапките за јавна набавка со цел превенција и заштита
од пандемијата се спроведуваат со користење на постапка со преговарање без
објавување на оглас, при што институциите немаат законска обврска да ја
проверат способноста на кандидатите. Водејќи се од ова, дел од институциите
при спроведувањето на постапките не ја проверувале способноста на
учесниците, особено во делот на утврдување на професионалната
способност, односно доставување на доказ дека економскиот оператор е
регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана
со предметот на набавка. Ваквата состојба создава ризик дека договорот за
јавна набавка може да се додели на економски оператор чија дејност не
соодветствува со потребите институциите што може да влијае на квалитетот,
испораката на бараните стоки како и ненавремено преземање активности за
заштита на безбедноста, животот и здравјето на граѓаните. Имајќи го предвид
наведеното ревизијата е на мислење дека е потребно институциите да ја
проверуваат способноста на економските оператори и во тендерските
документации да се предвидат доставување на доказ дека економскиот
оператор е регистриран за вршење на дејноста поврзана со предметот на
набавка.

5.3.

Голем дел од институциите при спроведувањето на постапките за јавни
набавки не предвиделе гаранција на понудата во вид на банкарска гаранција
ниту пак гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот што
е предвидена како можност во член 101 и член 102 од Законот за јавните
набавки. Имано од економските оператори се бара да достават изјави за
сериозност на понудата поради што институциите не располагаат со
адекватни и ефикасни правни механизми за наплата на штета. Оваа состојба
создава ризик од ненавремено и неквалитетно извршување на договорот, без
сериозни правни и финансиски последици за економскиот оператор, дотолку
повеќе што се работи за постапки за јавни набавки кои се спроведуваат со цел
заштита на безбедноста, животот и здравјето на луѓето. Имајќи го предвид
наведеното ревизијата е на мислење дека е потребно во тендерските
документации да се предвидат гаранции на понудите во вид на банкарска
гаранција или гаранција за квалитетно извршување на договорот.
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( | I elic l( ]
']a rrc'plroa ol 24 uecerlu o.{ ileHor Ha cxnyq}-BaE'e Ila AofoBopor' Ha ejle( [p()HcKH
3a KoHKpelHara-ilntta Hriritttxrt'
iaBrur rra6asKu o6jaen tton or,rac 6p. 15948/20t9

IIa trcn

lloll\'lll ril
IIa .rerr 30.01.2020 roallua. xoul'tcuja'ra npuclattu KoH orBopan'e tla r(]clallcllnrc(lS-]10
I"
rrrlo rrsr.oturr 3anucuuli oJ o'rBoparseTo Ha IIOH)',.lHTe 3aBcpell rlo.l lraur apr'5p
Ha rtoHy'rlllrc' eBy'lelllllo c 'tcKll ll()il.' l1]
-10.01.2020 I o,'tuna. Oit 3anr.rcsur<or orl orBoparbero
.loc r auH,rre rpttitta notll'.l"vraqH H Toa:
l

'l'proecro ,qpyturBo :a rpa6oryname Ha I'IHBaJIH,1HI'I Jlu lla 3a I leqaremc llit Bcc llrl I lrl
tt'
- n"rurnruu EBPOIIA 92 IOOEJI Ko'IaHI'I. tloH.vra 3aBepetla co satlr rqr1j11 :
rr{l
228/l o,r 30.01.2020 ro AHHA . KOI IOCI ABH.]I II l.) BnriHa lloH\:,la Il() H.tl l( )c
,i

te

H

ar) H. UeHa ',ta raoaK

neqarapcKu 1c.'r1ru IIELIATIII4IIA CEPAOIIN'lOll( KIl ll( )(
('rorrje. IIOHv a 3 aBeDollzl co IIal apx. o o. 05-227 /l orr 30.01.2020 I ().ltlrlal. lirrl
li
JOCIaB :l TIDBHqHA I]OH \'.na Ro H lHoc o ,'r l8 .50 leua u. ILeHA',lil liloilli.
gqa
llpyirrro 3a ycnyxHll aeisocru Bo BpcKa co neqareH,e n o(1iael saH'c I I I llllllit
I{AnPIIIIOK AOOEn Te'roRo. noHvrla:aeepeHa co Hatu-apx '[p 05 -229r I ,,
30.01 .2020 ro ,I,UHA - KOI JOCTllllllil Il DI]ItLIHA OH\:,la BO Il3llOC o.r 1.1.1)() . ttllr,rl'r:
rtcrra la 'ra6ar.
,1lp)

)

urrro :a

L

I

Io .tcr iuruo lt rlcr"re]vsame sa rocrageH

It

re ntlul.llt

:

KornrcHjara KoHcrarupaue aeKa e HcrroJ:rHer' \,c.iroBor. cor,tacHo q-lut 59 o. t laKolt() r lit
qacol 3a cnpoBeA}BaEe ua c:tetl1'lotre xit arrlt1 '
.janHrrrc HaSanrn, IIpH Toa ro yrBpAI.I AeHoT l{
rrpery IiCJII t rca 24.02.2020 roauHa" eo 12.00 qacor. oaHocHo Koul.tcn.ia.la rrpcrr lr( .lll rrr
rroKarls rroH\jtlRaqHTc Ja JocraBar HoBrr ueHtt Ir,'IH IIoBu BpcJH()c t'lt. llorattara licl(rl]])c\r'.'r'j
6c[rc , (rcraserra ro cure r]oHy,4yBariH KoH nor'lHejle Bzulu.fllu noH\:.ll]|. IIo e.lcKIpollclilI IIaL
O;1 14 tuerlrajor 3a reKor Ha e-Ay-'r<rtr.r-jara Ha net arelbe u ruc.rpu51 rtlr.ia uit c.trxlSe tt,' i,
rjlaclr.ro "C:r1x5eH BecHux Ha Peny6.nuxa ('eeepHa Mare,louuja" 3a tleplio.t o-1 lJ rtccctLr'
I

3

laEBo npernpularue

6yn naprMsaHc(ir oApeA[ 6p 29 C(one

Cn!x6eF

Peny6f u(a CeBepf a Ma(eAoHrta

BecHrK Ba Penybnuka CeBepHa l\,laKeAoBuja

ura Ceeepxa MaKeAoHt4ja
co lloHyil-vBatr or vn.ia noHl'.ta e tt:5patla 3a llilitlr)B().lrril' ')L'
. te lro r Ha c K,:lvtr! BarLe Ha !.ofoBopoT
llil c- lcN I p()l l( r" r l
05-505i 1 o:r 24.02.2020 roauHa! eBuileHrHo e ,lexa nai HHcra ucHa Ha rloll)'rttllli
lrc(lillcrr't ii
arrrtuja r()craBH.'t [otl]'llyBaqor .Ilpyurreo 3a -]-cJl-vxllH lejuocrlt Bo llpcKa c()
I ;erosit. no s,cH ll. o.:I 7-50 . tcHitptr. llcr{ ri }rr I irr 'r
,rC jauj ealr,c I le,rarrr Hua HAI IPEnOK AOOITJ
rlxo rpajtta tleHa (trynHa qella) Ha e-AyKlln.ia-ra
J

l-l

Cayx6ex BecHxK Ha P

or

cnpoBeaeHara tlocrarlKa 6p.05-769'1
crlr.r,rleurHo e,\er<a Kout'tcuia'ra I(oHcrarlpaJIa:

O,rr l'l:]eeulrajor

o-t l8.0i.l0l()

ro.rt"t

'

'la
ltil I l lil ll(r I lil lirrilrrl
cor :tacno HacTaHaTaTa cllTyauuja no o,rlHoc Ha tleMoxHoc la c\lclla
Mltclelse Jttl6uetro o t cTpalla ttlt f'ttl..\t'r" 'i
rrsSanr<u. (rulraucHcxuot njtaH. KaKO U HefaTHBlloTo
6poi 05-750/-1 o'r 1703 2010 ro.tttttit rl
!anrrn ua6anru laBepeHo nor Hau apxltRcKu
o6jar1'nalbe Ha ol'lllc ]il Iltrlitlur'(
crrp()Be.f) BiIIse Ha IIocranKa co rrpefoBapalbe 5et
lllle\locl u ltepuo l(rl lil ltllc\lt rrl
c:r);r6erroro rjractl.lto 3a rlepHoa o,1 3 uecellu' co llen ra ce
('OVII) l')
pacrruuallrr n:6optl ll HacraHarara cHT)altrja Bo ()'lHoc tla KopollaBnp\col

,.,,.,,,c,j",,3aiaBHaHa6aBKafHH3HececH-tecBoH\Il{CjIcE,a3aI'cKo-I||il||()tIitl||ili,
IIc()lI\o.lH()cTa.!'ITI{ocTaUrIotpe6aTaoAI]eqaTerLeT()Hac'I}'x6elIoToI.''lilcl,-l(].ll()c'le.t}lIIl!l(,..I
pH4)akarr,eToHanorrylaTaHnplrToalaBaHlr']aHanpe,Ljlo3ujloKo-xKlo,'tl()Bopt{011r'llllle().llrrri
(!p1I[rro 3a ) cJ]-'(HIl 'leiIIocl!l t]o Rpchx rrr
-ra Ipud)arr'i H't5op rra najnono,ren lloH]avBaq.
Ililrrl]itlrr'rr
,,"rrr",u" rr o6jaRyBaEe lleqarnnua HAIIPEAOI{ AooEj'I Teroso)lr loa: ,lo ce
cc Iletl[llill u('cllllllli 'L'
c(x).tBeTIltl peopfaHH3auHlr Bo o.fHoc Ha rlpouecoT lla IleqaTel{'e: ,,Ia
f-ltlcll'l(r lla (r lp( I ir
g
rrajonr]Irrureu 6p,ri ua crpauu (ra6artn) Ka(o llerIa'lc]be Ha cjl\x6c]I(lI(]
go ttaix|litt'rx \lt))I(cll l]('l( 'Li!
,,,,"po,r, raxo 5H Ce IIaManHJre [olrTeHcK te lpollloul'l H
LlacHjlo .'l()(()-rli\ c L'
orje3Se_tar lo onnHTeltHu cpe,lcTBa 3a lleqa[e]be lla c"1v)l{69lloTo
rl;1, 1
I Ipe [[.laTa. IIa\lil.I\l}lII,C 111
II()Tpe 6H(). NaKo III,I o e 3fo,Ie\I}'BaI5e IIa ueHaTa Ha fo..tH lIIHaTa
llpclll rir 'i'
Irr rrpe I rrJla rrrUllH la1eqateHOTo It'lilaHt{e u I{gBI1O llpe$pn}Batbe Hae.;lCKIpOHcKAIil
tltttttattcit' i 'r
co 1e:t .tal cc oBo3Nroxu peH'ta6n:lrocr so pa6<rrara KaKO H.1a Ce U:6et uc ltct'arltrlctt
jatucto
l)ct). Jt t|() ofH()c Ha pa60rersero rta npetttptl
r

rr:r
Ktxlucujara 3a rrpeaMerHara jaBHa Ha6aBKa cnpoBeae xBe tl()cTall|{11 tI lltoof
cll lc lIIIiLIll r11 rr
rrajnoeo,reu [oH]a) Bar{ co txTo 6r, ce lo6ula ueHa no ra6aK KOja lllTo r]OC,lC

lll"
pecMctKH 6U 6n.na Bo paMKH Ha U3ABOeHuTe CpeACIBa COf,jIaCHO tf n uaucncxt',tt, t ll.lilll.
oc oBa Ha H3BprIeHaTa eBajryaulia Ha IIpr,rcTHfHaTUTe IIOHyAl.l. KaKo u cl lpoBe,rlctta t d c-ar rtttti'r
Haptt ll llc iir 'r
rra 1.1.02.2020 fojtr.rHa Ha Koja HajHucKa rroH)'.IeHa ueHa e Bo BHCIJHa o.il 7.5 ,te
corjlalcno H3upUeH[.tTe npecMeTKlt Ha O6jaBeHH BecHUIIH BO H3MHHaTIITe i lo;ttlHu ll ll])ocerllil{1'l
II'
5po.l Ha ucneuarerrrl ra6auu rro npHMepo(. KoMHCHjaTA KOHC',l aTHpa J(eKa HClilla \Io;'l(c Lil
naJ.\r He ojto6peHHoT r.t3HOC Ha Cpe,ICTBa 3a TeKoBHaTa r olILIHa Coflacllo ().1.1\l\irlir r,l
rpeltNrelrra'ra na6asxa u tlltwaucncxuor nlatt ra 2020 roauna.
l.lc ro rara oqnriteaeH e Il danro'r aexa so Pe II1'6"rII| KaTa HeilocTacl RA tlllc I lllltli;l
KOII}ivDe HUH-l a (rra.r 6poi na EKOIIOMCKH ONEDATODU IiiOIl Ce laHllllARAAI c(' lrliilil
il !
.lClIlOCt, a KO i 6rr rn :a,roso,'Iu,'Ie 6a DarI aTa Ha IABHOTO IIDC'III nuia't uc). rtc tlltc rI u(,lil) iu
(l ll
r 0:l tII 10 l rr ]HaA l' lHaqe]t cro II yirofaTa Ira IABHO'I O IIDEr rtnxia rue Bo oIIur r cc'r Iro I o r\itt'
IItOII\O. uIo cra rr n'rHocra ta neqa.ten e rra c.rvx6ertolo r .IactI.lo - rrt ro e rtt Sr Hl lll lI Uir
lr rRDrrrvBalLc Ila /lel HOC',r'a Ha rrDerllDHlarHero ul'lo e oil laBell rrIl teDcc, Iio ue. r)c I .L!
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JasHo npernphjarre
Cnyx6eH secH ( Ha Peny6nxxa CeBepHa MaxeAoHsia

6yn napru3a8cxl,, oApeAu 6p 29 Ckonje
Peny6ne(a CeBepHa MaxeAoHula

,14Ka Ceeepxa Maxe4oxnja
Cayx6ex eecxl,rx xa Pe
cIl I\ illl
ORO llacTallalal
rrcnonrrc rIt ia onur Tec I ReHO llo.rrlTtlq KATA C IITYaUI a NaKo Il
9. enunclgelto t a cBota . llrrIIIa I\l)pllc I
11() ,l D: aBala co llo taBa I a Ha BrrDvcor COVID-l
J

l-l

I il

rBarbeTo Ha 3aKOHlt tc ll . tp\ r
Ce ropeuarelerlo c Bp3 ocHoBa Ha (laxror ullo ofrj an1
necttttr tta l)ellr6.t'tt:
nll()rucrl. aKTH H H3,faBalr'ero Ha c-T yN6e uoro t:tacn'rttl "(' rrvx6elt
til
Rtt I il.l ll o ]ll:ltICll,e
('eucptta Maxeitouuja" e lejnocr oA JaBeH HHrepec Heo.l
fr.lorr )il.lo
BATA BO eJl0c I' o e rtN no ctI oI1l uHo Crrr cc
OIIII at6e Ha
IIli
a.
Da6o I etl,el 0 Ha ClITE IIHCTII 1\' UIITI RO D,}iaBar
r1

I

l

Ha :reu 27.03.2020 ro.lnsa nper)

ereK'rpoHcKI'IOT CHCTe\t 3a laRIl ll li.t1)rlltKli-

l(r \r)
27 .03.2020 toruHa H (iP.05-82'l'1 o;r :7.0-j
o'r
05-830/1
(uau
6p
apx.
Xa:r6a
lrojlreceHl4
npa6o'1 1'eatte Ha I.lII Blulll. llIlI Itl I lir
rLl.trlrd). rillaBctlll o.rr xaJII{TeJII{Te'fproncro .JlpylurBo ra
co ee.[llrrllc llrr
I Ie.rarHHrta EBPO A 92 IIOOEJI Koqaltn.
llcrtl e]bc Il il ltccllullll
(lttrtl:ttltta
o't Ko'tlttttr
Atlrelta
Kprrxeecra 5P.52 Koqauu. ltpexy flonHorlolxHHK a.IIBoKar
( t ottic.
I14tlA CEPAOI4MOB('Kl'l I'l()O
[p1 rrrreo 3a rleqaraPcrx Yc'qyrx fltsr{A'lt
cc,:urnt e lta yr. Jluceu 6p.l 6 - Aepogpou).

IIilln0B OJTII a.6o.05-17lll oa 18.03. 2020 roausa.

IlareH08.04.2020roaurral(pxanHmaxolrrrcuja3axajlonno.ianuH}ldSilnKtt,(ltl.'.''

rl
pcurcrruia llo xan6ure Ha xaJrr.neJlllre. 3aBepeHu [o,il Hillll apr.6p. 05- 919/l o,r 10.04.]()10 to.ll1li'r
ce tr()lllllllr \ rrrr
05-920/1 o,r 10.04.2020 foluHa, co rcoH xa,'I6ure Ha xiulHre,'lHre ce lcooil rllar.
o I cc Bn'rN:!
o:url.rara ra na6op Ha Hajnouolua nouy,la 6p. 05-771/1 o:r I 8.011.2020 rolIIHa. H |lDclMol
Ha UOBTODIIO Il oc rarlvRalr,e l| o,fJl rI\ Balr,c,

rortuua Kolruqriara rril[paBH [OBrOpHa eBirl]al(ll.la llil .l{)clltrtciiir .
Itlt6lttrrti
ltorr).lIrr. nocranl rajftu o ).(axyBarbe ua /lpNarltara rolttlcuia 3a xajl6 tto.iaetttt
rl| !rrr.
norlropHoja 1t np,'ln saxr nw<ara cocroj6a eo npcxa co npu(rarlueocra Ha noH).ltl IC. ll I l! eBiLl\
cal\to rroH)ayBaqu're Kol.l Bo qelocT ftl HcIIOilllyBaal ycnoBHTe tlaBelcHu Bo Ie]l.lcllcl':i1lir
'rOa: 'lprOeCr(r .lnllllTB() |A Bpil'ot\13(ll6l rrr
.tOxr treHrattuja n TextltttlKaTa CneUHOHKaUHia. u
92 AOOEJ I Ko'lat t tl lt / lpr It i I
h ga,rnjtH H Jruua 3a netrareibe Ha eecHurlu-lleqarHuua EBPOIIA
"'

I[a .lerr

15.04.2020

I

rr

ra rreqarapcK

lc:ryru 11EIIATHI4IIA CEPAO14MOIICK14 ,t{OO Crorrje'

,l-rett 59 o.t lllKttltt,r L
Ko:uucujara xoHcTaTupaue Ae(a e HcrrojrHeT )cjloBoT. cof-rlacHo
qaCOT 3a C[poBe,rlyBaH,e Ha CjtCKlpollCKa il\ [ irrr]l
.jaBl rre Ha6asKn. rrpu loa IO yTBp.lU IeHOT H
npcrl F.('.llI - H roa 2l .01.2020 roarrHa. Bo I0.00.racor. oilHocHo Konucujara npcrr L(.liI'l.
rrrr
nol(i.rlrH IOH]'.lyBaqIiTe Aa AoCTaBa-l HOBI4 tleHI,I I'IJII{ HOBII BpeAHOC'U{. IlorarlaTa llCtolrllc\r!
Serrrc,rocrageIra;lo cI4'Ie noHy.4yBaqH KoH IIo.[Hejle Ba,'IHitHI'l lloHYAll. rlo c lcKlpollcKll llil l'
()-t l4recrrr rajor ]a tcKor Ha e-Ayrun.jara lla [eqa]elbc 14,1l4clphri]ltuiil llir L. l\i[irLl, ""
I'laclI'lo "( "r1x6eH BecHHK Ha Peny6luxa Cerepna l\4are'aouuja" 3a nepll()'t o'l l-1 rtcccttt' '' i
relpj Hlt cK.ryrr\ BaH,e I1l ,,1or ()Bopo r co n. ry.f yBaqo r ,ruia nottl,ta e l'trip;.tltu tlt Htlitt,'tt,, ttl;t. 'lt'
05-9,15/l o.r2l.0.l.2020foill.rHu.eBH.teHrHoefeNilHajHrcxaueHaHaIoH\.tarit ac.lcKrl]()llcr r'l
arrrlrja .;toclanr{.:r noHyayBaqor 'l proncro .lp) rrr lBo ta spa6trryear,e }rr ltttBtt-:tlt.LIttt rrrrL,l

Eyn naprr3ahcKr,l oApeAri 6p 29

JaBro npernp,llarue
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Cnt*6eB BecHr(

'ra

Peny6,ruxa CeBepHa MakeAoNr.rla

Peny6f vka CeBepHa [raxeAoHfiJa

CKonte

+i]89 2 55 r24C

Jfl CnYx6ex eectl4x xa P eny rara Ceeepua Mare4 onrja
str 11tc 1l ta o,t r.()0 tcl l.llr I !
ncrir rerbe lra Becrluult - tleqaluuua LBPOI lA 92 AOOEJI Koqattn.
e-AyKttHJara'
rtena ra ra6arc. KaKo xpajHa IreHa (erynua ueHa) lla
6p'05-955/1 ol 21 04 1010 ro'Lttir't
roclarlKa
O.r l'l3serlrrajor oa crpoB;xeHala

li

li

I

EI

I

it)
tl
He Ilocloli \lo)illr)cr "i
cpejc rBa co Kot{ pacnonara flpeTnpl'Ijarxero l lopa'qH HaBeIeHOlo'
3a pei lfi }altt!'ia I lil lol{)tt()l\(rr
n3\rerra Ha of.rlyKara co uen aa c;,{oo6e36e.Iar cpe.IcrBa IlorpeoHu
a Boc.'lrto Bp3 OCHOBa Ha HarlpaBeHara aHiuIM3a yrBpIeHO e rcKa croTo e cK()llo\l((rrl]i
Ha flocTafiKaTa oIHocHo ,iloKo'.IK\, cc HtlltpaBli lllIil.llI'}.]
I IoI Icllcl]JlaTJ.lI-,Bo o,I noBTopyBaILe
ce ll()TpolllL.llll cPc-t( rr!rr
c cqarerl Te BCCHLIUH 3a rlpBrre rpl, Meceull ol 2020 fo.ll Ha 3a K()ia
'lt]pa)K IIo IloR().loolIcll,I|
R() RHcI,Ha oI npH6nI,IxHo 1.936.000.00 AeHapIr. 3a Hc,I[loT o6eN{,1
ncua 6 6n,qe norpe6Hn npu6,ruxuo 5.000.000.00,leHapu'

.

oloSpegn,recpe.qcTBacofjlacHooAnyKaTa.KaKoHKoHeqHo.'()t)}teHilIilltcIIa
lla BecHllIi()l ll(r Irt'r1'l
cltpoBe;IeHaTa e-a),Kul.iia, KaI(o x HanpaBeHHTe cuMy.IauuI4 3a I]eqalerLe
ttcrtll 'tll ritr
IgSqeHara ueHa, xor,tttcnja'Ia aoire ,4o 3aKnyqoK ae(a o.{o6peHH te cpeltcll}a

"

jtoBo]HIr 'la HenpcqeHo H I(Ba,'IBTeTHO I.l3BplllyBaIse Ha IofoBopo'I'
r']r
..[]pn dlal " uisa OHY.[a" e noHyla [o.lIHeceHa o.4 IIoHy,qyBaqol. KoJa lll llcll()jllr'!
jtoroBoplllioT opl itll llilllc.lt'rrrl
\c..roBtrTe 3a yTBp,lyBarte cnoco6HocT. noTpe6uTc H SaparbaTa Ha
Btr rc\nt,tqKUTc car re ur.r(-r urauu u 1.1 ocraHarara rcrr.tcpcKa/'lot(]Mettratt ia. utto c HItr|ertctt;t. ''"i '
lrc\til HeB()o6HqaeHO HHCKa UeHa. a qt,tja KOlleqHa lteHa Hc IU Ha-l\lAll\Ba CnC lclltCl;t r'ri(trie :
'I
u.I u NoIl N{O)I{e,rla oe no o6e36enar o .il llorotlollHLio ODfall col)l HO CO OBOI liiKOll
\ret II:l I a U:loill i.l
HA IIOC'I ATIHAI'A ]A II
NA 6D .05-959/1 o;r 21.01.2020
CoO

r Uo urll I cIIa.

[lopaau uoeouacraHaraTa cr.rryaquja co Covid-19 Brrpycor. KaKo tl

Ilp()l

.lilccrr]

.r

B()rrpctla cocl()i6a BO HaUaTa ApXaBa- ao rOj ttepUO.r O.1 IoAuHela B-tlt.tlttlt ll.l J)tttr'1 ttt'
Ccncprra Maxeaouuja AoHece ypel6a co laxoHcra clrJra 3a rtptllteHa sa 3aroHor ta oa)ial]\ llilrr'.'
ltil laKoHure H,rlpyfr.iTe npofllIcH [I aKTI{ BO..c,ryx6err BecHHK Ha Peny6-'rrra Marc.t0tttt.irr 1l
Rpc\rc tr.t BoHpeIHa cocroj6a (..c,ryx6err BecHHK Ha PCM" 6p.tl4/20). crropc.'t xr'riu. rror'1,.r1
octalHarolo. e yrBpAeHo .[eKa r{3AaBarLeTo Ha c.Jlyx6eHoro I JIacIJT'Io ..(',r1xr5clr BCclllil( ilir
Pcrrr5:ruxa CenepHa MaxeloHuja" H o6jaB)'BalLero Ha 3aKoHHTe H rpvrHre rtpottltctt. itt\trr rl,
..( :rrx6err BecHHK Ha Peny6:rr.rr<a Cenepua Maxe;toslia" 3& BDeMC Ha rPactt,e to ttil !llllp!-'ttr,rii,
. I Io. co or.TC] ]ra (baKr or -tcKa tto ]rtt]l)tn\llttl,! r,,
cqcfoiSa ce Bprlru caMo B
rra r]olrpcaHara cocToj6a l.I3aaBalLeTo Ha cnyxoeHoto t-rlacpt,t() t] o(-)iaB\ RilH,s r ) lir r.rr\r) it ,! ]i
.'tpJ r Hre rrponlrcH- aKrr'r Bo ..C.'lyx6eH BecrrHK rra Pcnv6rurca ('eeeprra \,tarc,rorrrrj.r
t

r

,
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.laBHo

nperflpnlarre

Cn]r'(6eH BecHuk Ha Peny6n ka CeBepHa Ma(eAoHrja

6yn napru3aHcxu oApeAu 6p 29
Peny6n6(a CeBepHa [,laKeAoHu]a

CKonle

+389 2 55124i)

J

l-l

Cryx6ex

BecHhK Ha Pe

ura Ceaepxa MaKeAoHnja

iIOI Deoa tA 0,I CIIDO llc-l\ llit I I 'i
npo;toJrxu n eo nevarena rpoplta' KAKO KT) atHa ll I rrocr ce I ABvBA
li
Htl 0t . l:lc 6
ltc rnara na6anxa IIO NAT HA II EI OBA a me 6er o6 :IR BAt6C
II tI TI
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Ilpeqnrer:

Oarosop ua Haqpr-ueneurrajor sa u:npueua penu:uja Ha yconraceHocr Ha
reMa AoaenyBarbe Ha AoroBoplr 3a jaBHH na6asx[ oa crpaHa Ha [Hcrrrryuuure ao jarnuor
ceKrop co ueJr 3arrrrr.rra u npeneaquja og nar4euujara npe,4Ir3BIrKaHa oa KopoHa Bupycor Covid-19
flovurynanu,
Irlsr'.rusarara roalrua 6eure BrrcrulrcKu [peAn3Br,rx u sa terlrjana I.I 3a cBeror flopaAl{
HaaMr{HyBarLe ua uauaeuujara [pe/r[3BrrKaHa o,Il KopoHa-Br{pycor u uorpe6ara og
npucnoco6yrarrero Ha cekojAHeBnoro $ynruuoHupame Bo coceMa HoBu Lr r3Merrerl
yclona. Oco6eno rpe6a la ce Ma [peaBr{.4 AeKa npoMeHara 6eure ueuagejua u co
noroJreMr,r piBMepr.r.

Maxeaoncrara ara4euuja Ha HayKHre H ylrrerHocrl,Ire (MAHy) 6espe:epnuo, npexy
hcrpaxyravrr.ror rIeHTap 3a rcHETcKo IruxeHepcrBo u 6uo'rexnoaoruja ,,feopm ,{.
E$peuoe" (l-leHrap), 3e.ae H 3eMa yqecrBo Bo ceKoj,lHeBHoro 4I,tjaruocrnuupame Ha
npucycrBoro Ha KopoHa-Brrpycor xaj naqueurr o,u seujana, KaKo I.r Bo ce(Beulrl.IoHlrparf,e Ha
reHoMor Ha Br.rpycor H cKpHHHHT ua sapujaurure o.u noce6en IruTepec, qxlr Hayrruli
pe3ynrarn ce oA oco6euo 3Haqel6e 3a )"TBpayBaILe Ha [oHaraMolrlHlrre MepKIr uITo rx
npeAnam KoMr.rcujara 3a 3apa3Hlr 6olecrn u ra aaxquuaqujara Ha HaceJleHllero.
BoeAno, Bo ycJIoBIr Ha npo laceHa BoHpeAHa cocroj6a, oaHocHo xplr3Ha cocroj6a,
HeaoBoJrHo ypeaeHara perynaruBa 3a I{TH nocranxr :ajannu Ha6aBKIr, KaKo Ir BO yCnOBH
Kora HajroneMr.Ior roBap Bo 6op6ara co nau4err.rujara na.qHa Ira jaBHoro 3apaBcrBo'
HaBucrr{Ha npercraByBaue orpoMeH npeaH3BH( uruure jaruu sa6arru 3a croKll }, ycJIyM
aa ce clpoBeaar ycnelxHo, norpe6uu :a cexoj.&reruoro 4ujarHocruuupabe Ha npncycrBoro
Ha KopoHa-Blrpyco'r xaj naqueHrr.r o4 rerrrjana, 3a ceKBeHuI-IoHItpar$e Ha reHoMor Ha Bupycor
rr 3a cKplrHliHr Ha napuj auru oA noce6en I{HTepec.
flo cnpooe4euara penu:nja Ha ycoruraceuocr Ha reMa AoAenyBalre Ha AoroBopr{ 3a
januu ua6anxu oA cTpaHa Ha HHcTHTTI[ure no jaruuor ceKTop co rleJr aa ce o6es6eAar
lrrrrrura u npeneuuuja o4 nau4euujara [pea[381]KaHa oa KopoHa Bllpycor - Covid-19,
Moxe Aa ce KoHcrarupa ae(a ApxaBHI.Ior 3aBoA sa penu:uja )"rBpAIrn caMo 2 MHHopHll
HeIIpaBIrnHoCTI,I

Bo flocra[Kara 3a JaBHa Ha6aBKa 6poj 03-1256127 - Peazeucu, tadopamopucxu
nompowe namepujaa u ruacmuKa u 3aumumHa onper4a, nompe6uu ru dujazuocmu4upan'e

-

Ha KopoHo-supycot

,

ueHTapor IocTaBr4Jr rroKaHr, 3a npefoBaparbe .qo floroneM 6poj
Ho 3a aenoBfi oa nocrarrKaTa [prrcTrrrHaTa e noHyaa oa eAeH
eKoHoMcKH ofleparop. Hrrleuo, {enrapor npu o6jara Ea oBaa rrocranKa, cocraaena og 3l
Aen, ucnparlrJr enerTpoHcKa floKaua 3a yqecrBo Ao 15 exonolrcKu oneparopr{ v raa e
o6jaBeua Ha r.rHTeprrer-crpaHr.rrlara Ha MAfry. ,{o yrnpgeuuor poK 3a aocraB}tsarre rroHya4
3a citrrlo qerrrpu (4) aena oA [ocranKara, AocraBeua e ao eAEa (l) nonyaa,4o4erca na cexoj
oA ocraHarrrre 27 aer.a nplrcrrrrHarr ce rro ABe (2) ao ruecr (6) nonyar-r or pa3nfiqur,r
eKoHoMcKrr ofleparopr{. Hanonaeuynaue AeKa ABe oA [oHyArre, (aAe rnro uMa caMo eaeH
nouyAyBaq, ce nput[arenra [opaAa roa rxro ce noHy,4eHr,r [pou3Bo.{[ xou I{enrapor ru
ua6anyoar ,r flpefioAHo [o ]rcra rleua, .{pyrure ABe noHyar,r co eAeH rroHyayras ce o46lrenr.r
[opa.q]r noHyAeHara Br{coKa rleHa u EecooABerHo [oHyleHr{or [por.r3BoA. l.fur.lajrfu.r ro
rpeaBr,ra HaBeaeuoro, {enrapor, oAHocHo MAHy, ru uovurynan(a) cHTe 3aKoHcKrr oApea6u
u aa'rera oA Erriq(Eor Ko,qeKc; r,r
- Bo rrocrzlrrxara za jasta Ha6aBKa 6poj 03-1256127 - Peaeeucu, ta1opamopucxu
nompoaeH amepuja,t u ruacmuKa u 3aumumHa onperta, nompeduu sa dujazuocmuqupan e
Ha KopoHa-supycom, Lleurapor ue o6janrn fi3BecryBa]f,e 3a floHrrrxryBarle Ha Aen o.q
[ocralKara na ECJH. Be u:recrynaue IeKa paKoBoaflreJror ua I{eurapor norflfl[rrur
Ogryxa sa rEs6op co apx. 6poj 03-1256/27 oA 8.5.2020 roar.rHa, Bo xoja ce nanegeuu u
IIOHLIIIITeHITTe AeJIOBH X [pEqLIH]ITe 3a HEBHOTO IOHI.IIIITyBaISe U -raA e AOCT:!BeHa AO
copa6ornuror 3ajaBun na6asxr4 ra o6jaryoame (Aocraneua Ha yB[A r,r 4o.(pxarnuor earo4
aa penu:uja). Ona e e4uncrnex cnyraj ua neo6janynane Ha AoK),rlteHTu oA TeH.uepcKa
fiocrarr(a oA cure flocrarrr<u sa Ha6aBra Ha peareucl 3a KoBHA-TecrI-IpaBara Bo I-{eurapor u,
HajBepojaruo, onoj nporrycr e HacraHar flopaAfi rrperoJrerrluor o6eu na pa6ora co jaBHure
e(oHoMcKr.r ouepaToprr,
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Cor-lacuo Bamuo'l AorIHc - locraeyoame Ha Haqpr u:aeruraj (Barr apx. 6p. 16-560/9 oa
)2.01)021 r'o.1rrua) u (uaru apx. 5p. 05-351 ol 28.04.2021 roauira), a Bo Bpc(a co AocraBeHuor Bo
c.rcKlpoHcKa {opr,laua I I/t I (elcH ) rtpHNtepoK o.r Haupr u:aeurajor 3a H3BprxeHa pearl:tlja ua
ycor.'taceHocr Ha reMa: .,!oge,ryoax,e ra roroBopr la jaoHu ua6agxu oa crpaHa Ha HHcrIiryIIHI.rre Bo
iauHuo'r cexrop co Uen npeseurlnja U 3aulrHra oA nanAeur.rja 11pelIH3BxKaHa oA Kopoila B1lpycor COVID 19", Bo aareHl.lor po11 oa retlor Ha rIpIIeMor, Bu ru aoc'rauyeaMe cne,qHI'ITe la6eleulr<u.

l.

Bo Haupr n:reeurrajor so flpu,rtor'6p.3 - Ilocranrll :a jauHa HaSasra Kaae ce yrBpaeHI'I

HeaocreArrocrH rrpH Ll3rorByBarbe Ha reHAepcKH AoKyMeHTauHIl H TexHrltrKr{ clequSuxaqur.r, HaBeAeH e
AotoBopHHol' oprau - J3V Cneuuj alr.r:upaua 6olsraua sa npeaeHuuja, nexyBalle u pexa6ll:ruraquja ua
Kapa1roBacKynapuu :a6o,ryeama Oxpua rcoj IzMa clpoBeaeHo na6aexa oa Malna BpeaHocr co
o6jaeyname ouac - ua6agxa Ha 6p3r.i recroBrl:a 4erexquja Ha COVID l9 - Anrareu, co 3a6enerrra
Aerca ,.Co rexHuqKare cneuu$uxauuu ce ynaryBa Ha KoHKperHo nporr3BoAcrBo Irnlr rproBcKI,I MapKI'I.
I4rvreHo Ha.{HHor Ha Ko}r ce ,{e$aHupanra rexHr.rrrKr.rre crequtburaquu Ha npeAMeror na na6asleTa e
ureHrHqeH KaKo u Bo 6poruypure/xaraJro3ure Ha noHyayBaqnTe Ha KoIt uM e AoAereH AoroBopor 3a
jaaua ua6asxa".
Kaxo aoroeopeu opraH Ha BaKBara Baura xoscraraqujaja 4aeave cJIeAHara 3a6eneuKa, oAHocHo
Hauuor oaroBop e cngaeH:
I4ueuo, gororopHr.ror opraH cnpoBen flocra[Ka 3a jaBHa sa6arra Ha 6p3H TecroBu :a 4erexquja
na COVID 19 - Anrures co ua6aeKa o.4 Mana BpeAHocr co o6jaryaame janeu omac 6p. 1670712020
upexy E,rexrpoucKr.ror crrcreM 3a jaBHu Ha6aBr(r-i (ECJH), KaKo [Iro u Bue ulrare KoHcrarlrpauo Bo

Haqpr useeurajor.
Bo nepuoa rora nauaeuujara npe,qH3BI'IKaHa or Kopoua Blrpycor - COVID 19 sa3eae rorev
:anaao, raj eaeH ao6ap Aen oa nauheHTare co xapauja-nua raro;roruja xou 6apaa lroMour Bo Harxara
yc'rarroBa 6erue ornocle .quj arHocrlrqupan u SarsCov-2 BHpycoT. 3a Aa Ce HalpaBx 6p:a rpiljaxa ua
nauHeHrlrre co raprrjanua naro,roruja npn npHeM. co ueJI aa ce urarojar oHl.re Koh ao I.rcro speue 6ea
coMHxre,qHn na COVID 19. a ce co uen ,Ia ce cMecrar so noce6Ha H3onHpaHI{ orAenH I'I cnpequ
noHaraMouHo rrruperie Ha Br.rpycor (ra rrreiy [epcoHanor, Ho r{ .u,a ce 3alxrtlTar ApyrHTe IIaqrreHTI.I co
xap,rujanua narolorlrja), ce jaeu urna norpe6a oa Ha6aexa na Bpru aHTI4reH TecroBr.I sa Aererquja Ha
Br.rpycor SarsCov-2. Bprure aHrnreH recroBrl oo roj neplrog caMo utro 6ea nojaeenu Ha na3apor, Ho HIre
KaKo 3.{paBcrBeHa ycraHoBa u AoroBopeH opraH cey[Te HMaBMe caMo ocKyAHI,I untfopuaquz oro:ry
HuBHara 3acrarreHocr Boorrrrrro. Ho u oKon) HHBHnre coojcrna, ToqHocra, ocerJlllBocra Ir cJI.
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3apaAtr roa npH I'r3rorByBaIsero Ha reHAepcKara aox)'MeHTauaja u rexHluxt'tre
eaEHcTBeHa
Ka(o
ce KoHcynTlrpaBMe co HcKycTBaTa Ha csercxara 3apancraeua opraHuraquja,
ce [oTIIpeMe
p""nanu"rnu opraHu:aunja Bo Toa BpeMe Ha ql{u H.acoKH H llpenopaKl] MOXeBMe Aa
ja
Bu
4ocraaynaMe Jrucrara Ha
pauyHajxra A"*o a" aouorno [poBepeHu u aepoaocrojHa' Karco npu'ror
'6p.r,
,".roM sa SarsCov-2 unrr.an oa C3O, co aaryM og 02 orrouepu 2020 rolutta, KaAe IIa IIpBO
uasap u uefyce6ua
Ha3HaqeHr.i roi<vy Abbott-oBlrTe TecroBH. Co tlcnrryrame Ha AoMaIIIHIIoT
n aarg

"a oA Ha[rara crpyxa, goj4Oelte 4o co:naur.rja AeKa I'I IrHcrI'ITyUHI'ITe Bo HaII]aTa ApxaBa KOt,t I{lI
(oHraKTH
npOBepeHI4, a 3a KoI',I
ce aHpeKrHo HaApe.qeHrl rt npetlepl.rpaar A6orosure recroBH KaKO eAI{HCTBeHO
Hcro raKa roilouHa cKnyqrlne AoloBop:a.iaeHa Ha6aexa'
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Hue raro aoloBopeH oprau voxte6u cMe florpeul'ule npu urpa6orKara Ha

rexHurr(I4Te

cneuu$rlr<aqrlrE,HoBoraKBIzxl'lBoro3arpo3yBaqKI{BoHpeAHI'tycnoBt'I,HecIrrypHocraBou:6oporuaoua
norpe6Il' a
mro url 6erue aocraflHo Ha na3apor nu^o np.rn'.' nu 'i6uuno r<oj *e ult t"-*:::]^'-:1ture
qeKop
rlo 3apaBjero Ha Jlyfero'
Bo uH repec Ha BpeNlero. ce o.1,rl) tIHBr'le ua Ha.ivanxy pI't3I.ItleH
Ha
2. Bo Haqpr urneu.rajor oo flpu,,ror 6p.4 - YrspaeHu HeaocjleaHocTla npl] o6eg6eAyBaE'e
no"rur*rr""ra jaruu Ha6aarcu, HaBe.[eH e aoroBopHltoT oprau - J3Y Cneqr{janu:npaua
xonxypenuuja
"o
oxprl,4 roj
6orHuua aa np"reuurja, ,"ny"uru" r.r pexa6ulurauuja Ha KapAuoBac(ynapHn :a6onynama na6isxa oa NraJIa upagno", co o6jaByBaIre or:rac - na6aexa ua 6pru recroBtj 3a
,ru
"npo""giro
OpraH AOCTaBHJI IIOKaHU 3a
Aerexquja Ha coVlD l9 - AsrureH, co :a5e,terura Ael(a ,..loroBopHIIOr
caMo oa eaeH
,,pa.ouupuu"a Ao noroneM.6poj exoHolracru oneparopn, Ho npucrl' rHara e [oHyAa
eKoHoMcKIt oneparop co roj e cr-nyueu rorosop".
oaHocHo
Kaxo gorosopeu opfaH Ha saxsara Baula r<ouc'raraqsja ja IaBaMe cJIeaHaTa :a6eleutra,

Hauuor o,lroBop e creae H:
l4veuo, goroeopHuoT opfaH crrpoBen flocranl(a :a jaena na6anxa ua 6p:u TecroBl.l 3a aereKIII4Ja
jaeeu ouac 6p. 1670712020
Ha covlD 19 - Asrrren co na6aexa oa Marla BpeaHocr co o6jaeynarre
Bo
npery E.nexrpoHcxr.roT cr.rcreM :a jasuu na6agru (ECJH), KaKO ulro ll Bne uuare KoHCTaTI.tpaHo
Ha
liuup, ,:oe-iajor. 3Haqu n. a" pu6or, :a Ha6aexa co peroBapa*e, ryKy 3a na6asxa co o6janyrarre
janeu or",rac.
Llajanrrolo o.fBopalrre nolHeceHH ce B](ytlHo 5 (ner) noHyau. a oa cTpaHa Ha I(OMIICI.IJaTa 3aJaBHI{
roauna' flo
ua6agxu [r']ro'rBeH e 3anucunr oa orBopaH,ero Ha rlorryaure 6p 05-886 ol' 16'11'2020
OA BKynHo noaHeceHI.ITe 5
H3Bp[reHara eua,lyaur]ja, B[raHo o.q tr4:saruTajor:a era,lyauuja Ha [oHyAI{Te,
ruro 4oxyoteuraqujaTa
npIzqI.{HIt
oa
lneiy nouyaN,4 (uerr-rpu) noHyar.r ce orrlp,renu raro uenpu$auI'IBI'I
6p. 05-886/4 oa
HM e HeBanr1aHa, rrJro e xoucrarupauo no I4rserurajor oa cnpoBeAeHara 11ocrallKa
10. I I .1020 roauua.
Co or,rea aeKa ocraHa carlo l (e:tua) npu(larluna noHyaa, I'Icrara corJlacHo oApeaOflTe oa
6u ce Ao6u'ra
3axouo.r :a jannu.re Ha6asrcu He e Aonvl[reua Ha cJIeKrpoHcKa ayr<rltlja ra4e eBeHTyanHo
u:6op 6p' 05-886i6
KoHeqHa HaMirneHa ueHa. O^q crpaHa Ha AoroBopHuo'r opraH aoHeceHa e Ognyra ra
(ner) nouyAysauu
5
cI{Te
o1,23.11.2020 roguHa. 3a O4nyxara :a u:6op AocraBeHH ce tr4raecryuama Ao
xwt6a u
Ha23-ll.2O2O roAtrHa, Ho BO 3aKoHcKri yrBpAeHnoT pox ua Oglyxara ra u:6Op He e IIOAHeceHa
ro'qrHa'
e cKnyrleH floronop:ajaeua Ha6aBKa co u:6pauuor [oHyAyBaq Ha 30'11 2020
flperxoluo, fopeHaBeAeHr.rTe unr paHH aoxyMeHTLI Blr ce aocranens Ha Baure 6apane, a l,,cTuTe
lroxie .Ia ce BH.[ar I{ aa ce norBpaar ua ECJH
O.1 ropeHaeerettoro uajeepotlat llo llpou3llcr) lt:t
u:aeulajor o,1 Os,'Iacr eHHor apr(aBeH pcBH3clp.

lera cc pa6olu
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3. Bo Haupr u:serurajor eo llpu,ror 6p.4 - YrnpaeHH HeAocre,4Hocrn rpH o6es6eayname ua
xour<ypeuUuja no noarunnrra :a jaeuu Ha6aercu. HaBeAeH e AoIoBopHIIor oprau - J3Y CneUujalurr'rpaHa
6o,rHr4Ua :a npeueHqfija, neKyBarl,e l-t pexa6uluraql'rj a Ha KapAr4oBacKynapHII ra6olynarra - Oxpu4 xoj
r4Ma cnpoBeaeHo ua6aexa oa MaJra BpeaHocr co o6janyearre or;rac - Ha6aexa Ha 3aIxrHTlrI{ cpeacrBa oa
2019-nCoV nauAernluja, co saoerelxxa AeKa ,,.qoroBopHlroT opraH AocraBI'IJI no(aHI.I 3a IrperoBapaI6e Ao
noroneM 6poj exoHoucxl.r oneparopu, Ho 3a,qe.roBr.r oa nocran(ara nplrcrrrrHara e noHyAa oA eAeH
eKoHoMcxli oneparop".
Karco gororopeH opraH Ha saKsara Baua xoucrarauuja ja aaBaMe cJIe.4Hara sa6e:reuxa, oAHocHo
HarxHoT ollfoBop e cne.qeH:

I4Nreno, aorosopHr.ror opraH cnpoBen flocranKa 3a jaBHa ua6asra Ha 3aIxrtITHI.l cpeAcrBa oA
2019-nCoV nau4euaja co Ha6aexa oa M.rrra BpeaHocr co o6janynane jaBeH or.rlac 6p. 06809/2020 npery
ElerrpoHcruor crrcreM 3a januu ua6anru (ECJH), KaKo [Iro u Bue uruate KoHcrarl'IpaHo no Haqpr
,:negriajor. 3Haqu ue c" pu6om sa Ha6asKa co nperoBaparle. ryKy 3a Ha6asxa co o6janysarce na jaaeu
ofJrac.

Ha januoro orBopalbe noAHeceHH ce BKy[Ho l3 nouyAu, a oA crpaHa Ha (oMI'IcI'IJara 3a JaBHrr
na6asrn li:rforBeH e 3anucHur oA orBopap,eTo Ha lloHyAllre 6p.05-475 ol^ 20.05.2020 roAnsa' 3a cure
l4 Ae1rosh oA rexHuqKara cneUllrluxaUuja l.I3BpIIeHa e UenocHa ena,'ryaUrja, flpn lxTo e yrapAeuo Aexa 4
(vernpu) floHyayBaqu ue ce xna,rn<puxyBaHH 3a yqecrBo ua e-ayrquja 3a aeJIoBI'Ire 6p.2, 5,6 u 9 ol'
rexHliqKara cneqrz$raxaquja, aoaexa ocraHarure genoeu 6p. 1' 2, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13 u 14 ce
eAIiHCTBeHI.I
AO[yUreH]r na e-ayxquja, a aeJroBr{re 6p. 3, 4 u 5 ce ur6panu ra uajnono:rHll KaKO
I.I BO
e
KoHCTaTIIpaHo
a
npurfar,runrl rroHyAH, luro e BI.I.qHo o.U I4:eauTajor sa era,r yau r.'rj a Ha noHyAIITe,
h:seulrajor o! cnpoBeAeHara nocranxa 6p. 05-47514 o124.06.2020 rolusa'
Bp:6a:a ua !{:rerurajor oA cnpoBeaeHaTa nocTarrxa, .qoroBopHlloT opraH aoHece oa.[yra sa
u,r6op 6p. 05-47516 ot 24.06.2020 roauHa co xoja e u:epureu r.rs6op Ha clare 14 Ae:ronu oA rexHl.IqKara
cneurQr,,aurja. 3a.(oHecesara oa,'ryxa sa ,.r36op aocraBeHu ce I4:aecrynarLa Ao cLITe 13 nouyAynauz
sa 25.06.2020 roAl.rHa, Ho Bo 3aKoHcKr.r yrBp.4eHr.ror por ua OA,ryxara 3a l.r36op He e [oAHeceHa xa:r6a lt
ce cKrrvqeHu 10 .{oronopu :ajaeua Ha6asra co u:6pauure [oHyayBaqr.r :aa02.07.2020 rolrirrla,
flperxoguo, ropeHaBeAeHr.rre rlurapaHll AoKyMeHTu Bu ce aocraneuu na Barue 6apame. a crure
MO){e Aa Ce BrAar u aa ce norBpAar na ECJH.
O,q ropeuaaegeuoro uajoeporaruo npolr3neryBa 4era ce pa6oru 3a HeHaMepHa rpeurra no Haqpr

u:eeurajor oa oslacreuuor 4pxaBeH

peBr'I3op.

elcclinIr S,\RS-CoV-2

llpnrror:

(lo IIo.rur'.
J3Y Cneunjl,ru3[paHa 6o;rrluua:a npee euultja, ,'IeKyBaI6e Il
pex:r6u;rulaquj a Ha KapiluoBacKyrapun :a6o;rynan'a - Oxpna
JI,IPEI{TO
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World Health
Organization
WHO Emergency Use Listing for ln vitro diagnostics (lVDs) DetectinE SARS-CoV-2

Lasl updale:2 Oclober 2020

Rapid Antigen Tests

a2 oclabet 2020

PanbLo COVID-19 Ag Rapid Tesl Device (NASOPHARYNGEAL)

22 Seplember 2o2o

STANDARO O COVID'19 Ag Tesl

Abboll Rapid Dragnoslics Jena GmbH

09cov30D

Nucleic Acid Tests

15 Seplember 2o2o

SARS CoV-2 Nucleic acid deleclion kil based on Real Time PCR

PGA4102P1 (l,qud) / PGA4102P2 (lyoPhilred

ShangharFosun Long March Medical

l(il

02 Seplember 2020

Novel Co.onavtrus (2019-nCoV) RT-PCR Oeteclion
(commercial name: Fosun 2019-nCoV qPCR)

28 Augusl2020

SARS'CoV'2 Vtus Delecton Diagaoslic Kil (RT-qPCR N4ethod)

l4 Augusl2020

IaqPalh COVID-19 CEIVD RT-PCR Kil

14 Augusl2020

WANIA SARS COV.2 RT-PCR

WS.T248

Berjing Wanlai Biological Pharmacy Enlerprise Co., Lld

09 July 2020

covrD,19 coronavtus RealTime PCR Kil

JCl0223-1NW-507

Jiangsu Biop.rrectusTechnologres Co..Lid

Slnrpleta OOVlDrs Dtecl and Srmplexa COVID 19 Posrlrve conlrol

MO14150. MOL4160

23 June 2O2a

xped xpress SARS-CoV-2

XPRSARS.COV2.lO

15 June 2020

COVIO 19 ReaLTime PCR Kil

HBRT.COVID.] 9

Chaozhaou Hybnbo Biochemrslry Lld

Novel Coronavirus 2019-nCoV N!cleic Acid Oeleclion Kil

GZ I]2RM25

Shanghar Geneoox BiotechnologyCo., Lld

Diagnostic kil lor SARS{oV-2 Nucleic acid (Reat-time PCR)

KH-G-M-574 48

Shanghai Kehua Bio+ngineering Co., Lld.

RR-0485 02

ShanghaiZJ Bio-Tech Co.. Ltd

06 July 2020

11 June 2020

08 June 2020

rlovetCorcnavnus (SAnS-CoV-2) RealTime Mulliplex RT_PCR Kn
22 May 2O2O

xc25073

Ningbo Heallh Gene Technologies

Co

Lld

Thermo Fisher ScienlLf c

@

World Health
Organization
(lVDs) Detecting SARs-cov-2
WHO Emergency Use Listing for ln vitro diagnostics

2 Octobet 2O2A

Fasl Track Diagnoslics turembourg S.a r'l

21 \^ay 2o2O

FTD SARS-CoV'2 (FTD-114-32)

11416300

t!,lulliple RealTrme PCR Kil lor Deteciion ol 2019 ncov

cT8233 487

Berl ng ApplEd Biological

19 May 2020

(PCR_
oer€ction Kil for 2019 Novel cotonavirus (2019_nCoV) RNA
Fluo.escence Probrng)

DAOg3O DA0!31 rnd DAog32

Da An Gene Co. Lld.

14 May 2020

Real-lime fluorescent RT_PCR kit lor delecling 2019_nCoV

tvlFG030011

BGI Europe }JS

a7 May 2O2A

Aprl2020

PcrkinElmer SARS-CoV-2 Realtime RT PCR Assay

sY580

Aprl2020

Abbotl Reallime SAAS'CoV-2

al

Apnl 2A2Q

Apnl2020

77-090 and 09N77-080

Tecnnobgies Co Lld' (XABT)

ofsun Yalsen universilv

Abborr l",lolecular lnc.

merdes,gn Ltd COVID_19 genesig Real_Time PCR assav
SARS-CoV 2 Qualitalive assay lor
use on lhe cobas 6800/8800 Syslems

Fin:lPubl'. Rercd!to be po{.d on the webs

t'

on'e complet'd

09175431190 and Ogr 75440190

Roche Mole.ular Syslems, lnc.

Одговор
на забелешки на
Нацрт извештаите на Овластениот државен ревизор
Добиени се Забелешки на Нацрт извештајот за извршената ревизија на усогласеност
на тема “Доделување на договори за јавни набавки од страна на институциите во
јавниот сектор со цел заштита и превенција од пандемијата предизвикана од корона
вирусот – COVID 19“ и тоа:
- На ден 12.05.2021 година од ЈП Службен Весник на Република Северна
Македонија застапувано од м-р Татијана Лалчевска-директор, заведени во
Државниот завод за ревизија под број 16-560/25 од 12.05.2021 година.
- На ден 25.05.2021 година од ЈЗУ Клиничка болница - Штип застапувана од д-р
Ален Георгиев – медицински директор заведени во Државниот завод за
ревизија под број 17-544/32 од 25.05.2021 година.
- На ден 28.05.2021 година од Македонска академија на науките и уметностите
застапувана од акад. Љупчо Коцарев-претседател, заведени во Државниот
завод за ревизија под број 16-560/26 од 28.05.2021 година.
- На ден 31.05.2021 година од ЈЗУ Специјализирана болница за превенција,
лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид
застапувана од Др. Елена Коваческа – Башуровска, заведени во Државниот
завод за ревизија под број 16-560/28 од 31.05.2021 година
Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и
констатирано е следното:
Забелешки од ЈП Службен Весник на Република Северна Македонија

1.

Забелешката на констатираната состојба во точка 3.2.3. алинеја 2, во која е
наведено дека доставена е покана за преговарање до само еден економски
оператор при спроведување на постапка за јавна набавка со преговарање без
објавување на оглас, претставува известување со кое се дава образложение за
причините за утврдените состојби и при тоа не се доставени дополнителни
докази за промена на утврдената состојба. Наведеното образложение беше
земено предвид од страна на овластениот државен ревизор во периодот на
вршење на ревизијата.

2.

Забелешката на констатираната состојба во точка 3.2.4 алинеја 1, во која е
наведено дека при спроведување на постапка со преговарање без објавување на
оглас не е објавено известување за доброволна претходна транспарентност, не
се прифаќа. Субјектот предмет на ревизија дава објаснување дека постапил
согласно Законот за јавните набавки и објавил известување за склучен договор
за јавна набавка во Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) на ден

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________

1

02.07.2020 година. При постапувањето не се земени предвид Заклучоците од
Педесет и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија од
26.05.2020 година со кои договорните органи кои спроведувале итни јавни
набавки поврзани со Ковид 19 кризата се задолжуваат во рок од седум дена да ги
внесат податоците во известување за доброволна претходна транспарентност во
ЕСЈН системот.
Забелешки од ЈЗУ Клиничка болница - Штип

3.

Забелешката на констатираната состојба во точка 3.2.2. алинеја 1, во која е
наведено дека во тендерската документација од спроведена постапка за јавна
набавка не се наведени информации во врска со задолжителните одредби кои
ќе ги содржи договорот за јавна набавка претставува известување со кое се дава
образложение за причините за утврдените состојби и од страна на субјектот се
наведува дека утврдената состојба се прифаќа. Наведеното образложение беше
земено предвид од страна на овластениот државен ревизор во периодот на
вршење на ревизијата.

4.

Забелешката на констатираната состојба во точка 3.2.3. алинеја 1, во која е
наведено дека субјектот предмет на ревизија доставил покани за преговарање
до поголем број економски оператори, но за делови од постапката пристигната е
понуда од еден економски оператор претставува известување со кое се дава
образложение за причините за утврдените состојби и при тоа не се доставени
дополнителни докази за промена на утврдената состојба. Наведеното
образложение беше земено предвид во периодот на вршење на ревизијата. Од
страна на овластениот државен ревизор е наведено дека за делови од постапката
пристигната е понуда од еден економски оператор и покрај тоа што субјектот
предмет на ревизија преземал активности за добивање на поголем број на
понуди што како состојба создава ризик дека понудените конечни цени на
стоките кои се предмет на набавка не ја одразуваат реалната пазарна вредност
на стоките предмет на набавка.

5.

Забелешката на констатираната состојба во точка 3.2.4 алинеја 1, во која е
наведено дека при спроведување на постапка со преговарање без објавување на
оглас не е објавено известување за доброволна претходна транспарентност, не
се прифаќа. Субјектот предмет на ревизија дава толкување за начинот на кој
треба да се применува Законот за јавните набавки во овој дел, но при
постапувањето не се земени предвид Заклучоците од Педесет и седмата седница
на Владата на Република Северна Македонија од 26.05.2020 година со кои
договорните органи кои спроведувале итни јавни набавки поврзани со Ковид 19
кризата се задолжуваат во рок од седум дена да ги внесат податоците во
известување за доброволна претходна транспарентност во ЕСЈН системот.

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________

2

Забелешки од Македонска академија на науките и уметностите

6.

Забелешката на констатираната состојба во точка 3.2.3. алинеја 1, во која е
наведено дека субјектот предмет на ревизија доставил покани за преговарање
до поголем број економски оператори, но за делови од постапката пристигната е
понуда од еден економски оператор претставува известување со кое се дава
образложение за причините за утврдените состојби и при тоа не се доставени
дополнителни докази за промена на утврдената состојба. Наведеното
образложение беше земено предвид во периодот на вршење на ревизијата. Од
страна на овластениот државен ревизор е наведено дека за делови од постапката
пристигната е понуда од еден економски оператор и покрај тоа што субјектот
предмет на ревизија преземал активности за добивање на поголем број на
понуди што како состојба создава ризик дека понудените конечни цени на
стоките кои се предмет на набавка не ја одразуваат реалната пазарна вредност
на стоките предмет на набавка.

7.

Забелешката на констатираната состојба во точка 3.2.4. алинеја 2, во која е
наведено дека субјектот предмет на ревизија не објавил известување за
поништување на дел од постапката на ЕСЈН претставува известување со кое се
дава образложение за причините за утврдените состојби и при тоа не се
доставени дополнителни докази за промена на утврдената состојба. Наведеното
образложение беше земено предвид од страна на овластениот државен ревизор
во периодот на вршење на ревизијата.

Забелешки од ЈЗУ Специјализирана болница за превенција, лекување и
рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид
8.

Забелешката на констатираната состојба во точка 3.2.2. алинеја 5, во која е
наведено дека со техничките спецификации се упатува на конкретно
производство или трговски марки, претставува известување со кое се дава
образложение за причините за утврдените состојби. Наведеното образложение
за начинот и условите во кои работеле ЈЗУ и органите на државна управа чија
примарна дејност е јавното здравство за време на Ковид 19, беше земено предвид
од страна на овластениот државен ревизор во периодот на вршење на ревизијата
и истото беше потенцирано во точка 3.1. од извештајот.

9.

Забелешката за констатираната состојба во точка 3.2.3. алинеја 1, која се
однесува на утврдени недоследности при обезбедување на конкуренција во
постапките за јавни набавки се прифаќа од причина што е направена техничка
грешка во табеларниот преглед – Прилог 4 од Нацрт извештајот. Имено се работи
за две постапки за јавни набавки кои ЈЗУ ги има спроведено како постапки за

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________

3

набавки од мала вредност со објавување на оглас, а истите во прегледот се
прикажани како постапки со преговарање без објавување на оглас, што
соодветно ќе биде прилагодено во Конечниот извештај.

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________
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