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Во согласност со член 42 став 3, од Законот за јавна внатешна финансиска контрола ( 
Сл. весник на РМ бр.90/2009 год.) и член 16 од Правилникот за начинот на 
извршување на внатрешната ревизија и начинот на известување за ревизијата ( Сл. 
весник на РМ бр.136/2010год.) Единицата за внатрешна ревизија во Општина Берово 
изготвува, 

 
 
 
 
 
 
 

                           

К О Н Е Ч Е Н         И З В Е Ш Т А Ј 

 

 

ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА  ПРОЦЕСОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА 

ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ, РАБОТИ И УСЛУГИ 

 Во Детската Градинка ’’23-ти АВГУСТ’’ 

 

 

 

 

 

 

 

Берово     Н о е м в р и       2019 год. 
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1. ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 
 

Целта на внатрешната ревизија во процесот на доделување на договори за јавна 
набавка на стоки , работи и услуги, е да се направи увид и да се помогне на 
раковотството преку проценка на ризикот  и давање на препораки за подобрување на 
контролната средина во која се спроведуваат јавните набавки. Само со добро 
организирана контролна средина, организацијата може да врши економични, 
ефективни и ефикасни набавки со што ќе обезбеди заштеда на јавните сретсва. 
Значи, одговорност на менаџментот е да воспостави и развие соодветен систем на 
интерни контроли заради заштита на сопствените ресурси и интереси. Овие контроли 
треба да бидат така поставени и да функционираат така да би се обезбедила 
доследна примена на законските и подзаконските одредби, интерни акти и прописи и 
да  при донесување на одлуките во сверата на јавните набавки се  постапува согласно 
истите 

                                                    

1.1. Доделени договори за јавна набавка  

 

Во Детската градинка ‘’23-ти Август’’ во Берово во текот на 2018 година се спроведени 

вкупно шест  јавни набавки, и тоа, 

 

 - Набавка на буково огревно дрво за потребите на  Детската градинка во Берово и за 

подрачните единици во Будинарци и Митрашинци . Оваа јавна набавка е со проценета 

вредност од 379.500,00  денари без ддв и начинот односно постапката што се спроведува 

за доделување на договорот за јавна набавка е со –Барање за прибирање на понуди – 

која ќе се спроведе преку ЕСЈН и завршува  со е-аукција, како последна фаза во 

постапката. Постапката започнува со донесување на Одлука бр. 05-253/1 од 12.09.2018 г. 

во која се  дефинирани – Проценетата вредност, -  Комисијата за јавни набавки, - 

Критериумот за избор, најниска цена -100 бода. Oгласот број 01/2018 е објавен во ЕСЈН 

на 13.09.2018 год. На огласот се јавил економскиот оператор Македонски шуми П.О. 

Скопје,  како единствен понудувач со понудена вредност од 412.665,00 ден без ДДВ. 

Значи во понудата од Макед. Шуми стои м3 x165 x  2.501 ,00 = 412.665,00 + 74.279,00 

ддв.Нареден документ е –Образец од Записник од отворање на понудите со табела со 

податоци кои се читаат на отворање на понудите ( без број , дата и неархивиран) , во кој 

единствен понудувач е ЈП Макед. Шуми, со напред дадените вредности на понудата. Во –

Извештајот од спроведената постапка ( без број , дата и неархивиран) е опишан 

досегашниот тек на постапката , дека на оглас бр 01/2018 , за набавка на дрва, со 

проценета вредност од 379.500,00 ден , се јавува како единствен понудувач Макед. Шуми 

со понуда од 412.665,00 ден  и истиот е поканет за поднесување на конечна цена во 

ЕСЈН. Изјавите потпишани од раководителот на институцијата и од членовите на 

комисијата за јавни набавки за непостоење на судир на интереси, се  дадени во прилог но 

и тие се ( без број  и неархивирани). Во –Извештајот од поднесување на конечна цена , 

Макед. Шуми , како единствени понудувачи не се јавиле со нова понуда, значи остануваат 

на првичната понуда од м3 буково огревно дрво по цена од 2.501,00 ден без ддв, по 

количина од 165 м3, вкупно износ од 412.665,00 ден. без ддв. Понатаму се приложени 

документи од Макед. Шуми кои ја потврдуваат финансиската и професионалната 
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способност на фирмата ( од –Тековна состојба, биланси на успех и на состојба, Потврди 

за непостоење на отворена  стечајна постапка , ликвидациона постапка,  споредна казна, 

прекршочна санкција ) дека се компетентни и ги исполнуваат бараните услови на огласот . 

Со број 05-253/3 од 27.09.2018 год.е заведена Одлука за избор на најповолна понуда  , во 

која Комисијата за јавни набавки по спроведената постапка и извршената евалуација на 

пристигнатите понуди , му предлага на раководителот на градинката да донесе одлука за 

избор на најповолен понудувач , и да го избере понудувачот, Макед. Шуми. Потоа се 

изготвени –Известување бр. 05-253/4 од 27.09.2018 год. со кое како носител на набавката 

за набавка на буково огревно дрво се избира ЈП Макед. Шуми и со бр. 05-253/5 од 

28.09.2018 год е заведен Договор за набавка на дрва , со проценета вредност од 

379.500,00 денари без ддв , односно 450.000,00 ден. со ддв.  

Во спроведената постапка се  запазени сите чекори за спроведување на истата,  согласно 

законот, спроведена е  транспарентно и е склучен договор со најповолниот понудувач. Но 

, бидејќи , понудата е дадена по м3 огревно дрво X цена од 2.501,00 ден , а договорот е 

склучен  на проценетата вредност од 379.500,00 ден. без ддв, значи дека нема да се 

набават предвидените 165 м3 дрва, туку ( 379.500,00 ден :  2.501,00 = 151,7м3) може да се 

набават 151,7 м3 дрва.  

 

- Набавка на дрвени пелети . 

Оваа јавна набавка започнува со донесување на Одлука бр. 05-263/1 од 21.09.2018 год . 

за утврдување на потреба за јавна набавка на дрвени пелети за потребите на градинката, 

со проценета вредност од 180.400,00 ден  без ддв . Со бр. 05-263/2 од 21.09.2018 год . е 

заведена –Поедноставена тендерска документација, во која  се  дадени , детален опис на 

предметот на набавката и техничката спецификација во прилог на тендерската 

документација. Со број 03/2018 год. објавен Оглас во ЕСЈН , објавен на 22.09.2018 год. Со 

краен рок за поднесување на пријави до 27.09.2018 год.  до 12 часот. Во –Образецот од 

записник од отворање на понудите и во –Табела со податоци за елементите на понудите 

кои се читаат на отворањето на понудите, е дадено дека има вкупно понуди една со 

вредност од 187.875,00 ден , од економскиот оператор АЛПИН –КОМ, Делчево.Во –

Извештајот од поднесување на конечна цена на - Набавка и транспорт на дрвени пелети, 

е дадена конечната цена понудена од АЛПИКО и износот на понудата изнесува 

183.366,00 ден. Без ддв. Значи почетната цена на поднесување изнесува 187.875,00 ден. 

додека конечната понудена цена  изнесува 183.366,00 денари. Потоа во прилог се дадени 

документацијата со која АЛПИН –КОМ ја потврдува својата професионалност и 

способност за извршување на набавката од ( Потврди за регист. Дејност , за 

неосудуваност, прекршочна санкција , уверение за платени даноци ) . Потоа се приложени 

–Изјави дадени од раководителот на институцијата и од членовите на комисијата за јавни 

набавки за непостоење на судир на интереси. Со бр. 05-263/3/1 е заведена –Одлука  за 

измена на проценетата вредност на јавната набавка , бидејќи , Донесената одлука за 

јавна набавка е на износ од 180.400,00 ден , сретства кои се обезбедени од ребаланс на 

блок дотациите за 2018 год. и како би бил покриен целиот износ на набавката во висината 

на проценетата вредност.  После тоа се донесува –Одлука за избор на најповолна понуда 

бр. 05-263/3 од 02.10.2018 год. Комисијата за јавни набавки по спроведената постапка и 

извршената евалуација на понудите  му предлага на раководителот на детската градинка  

да донесе одлука и да го избере економскиот оператор АЛПИН-КОМ , како најповолен 
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понудувач. Со бр. 05-263/4 од 2.10.2018 год. е заведено –Известување испратено до сите 

понудувачи со кои се известуваат за тоа кој ја има добиено понудата за најповолна 

понуда . Со бр. 05-263/5 од 2.10.2018 год е заведен –Договор за набавка на дрвени пелети 

за потребите на градинката со количина од 15 000 кгр. X  цена од 12,2 ден = 183.000,00 

ден. без ддв а договорот е склучен на износ од 180.400,00 денари колку што изнесува 

првично донесената проценета вредност на јавната набавка , не на износот кој што стои 

во дополнитено донесената –Одлука за измена на проценетата вредност на јавната 

набавка која што изнесува 183.366,00 ден. Значи , - Проценетата вредност  на јавната 

набавка изнесува 180.400,00 ден.- Првичната понуда изнесува износ од 187.875,00 

ден. - Конечната понуда изнесува 183.366,00 ден. а – Договорот е склучен на износ 

од 180.400,00 ден. и покрај тоа што е донесена нова одлука за дообезбедување на 

сретства од –Конечната понуда и Проценетата вредност. Ревизијата изразува 

мислење со резерва , бидејќи  наведените пропусти може да се земат и како технички 

пропусти и не влијаат битно на постапката.  

-Набавка на екстра лесно масло за домаќинство 

Со бр. 05-254/1 од 14.9.2018 год . е донесена –Одлука за утврдување на потреба од 

набавка на екстра лесно масло за домаќинство ( ЕЛ-1) , со проценета вредност од  

384.000,00 ден. и критериум за избор –најниска цена -100 бода. Со бр. 05-254/2 од 

14.9.2018 год. е заведена –Поедноставена тендерска документација , во која се опишани 

условите за набака на гориво, а со бр. 02/2018 год . е заведен оглас , објавен во ЕСЈН , 

објавен на 15.9.2018 год. со краен рок за поднесување на понуди до 25.9.2018 год. до 12 

часот, кога  ќе биде и отворањето на поднесените понуди. Во –Образецот –Записник од 

отворање на понуди и Табела со податоци кои се читаат на отворањето на понудите, во 

кој има четири понудувачи, и тоа:  

- Пуцко Петрол      46,18 

- Супертрејд           44,19 

- Дади Оил              44,92 

- Јавор Шпед          46,19. 

 Изјавите за непостоење на судир на интереси, дадени од раководителот и од членовите 

на комисијата за ј.н. ( без број и неархивиран) се дадени во прилог на документите. Од 

сите понудувачи се поднесени потребните документи за докажување на професионалната 

способност  за исполнување на условите на огласот. Во –Извештајот од текот на е-

Аукцијата , каде почетна цена за е-аукцијата е најниско понудениот износ од 44,92 , мин 

разлика во понудената цена изнесува 0,44, а мах разлика 4,49 денари. Во текот на е-

аукцијата која е одржана на 28.09.2018 год од 8ч и 30мин , до 09часот , се постигнати 

следните цени, 

1. Дади ОИЛ        42,28 

2. Супертрејд       42,72, 

3. Пуцко Петрол  46,18, и  

4. Јавор Шпед      46,19 . 
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Со број 05-254/3 од 28.9.2018 година  е донесена –Одлука за избор на најповолна понуда  

и како носител на набавката по спроведување на постапката за набавка на екстра лесно 

масло за грејна 2018/2019 год. во постапката со барање за прибирање на понуди , со 

објавување на Оглас бр 02/2018 год. се избира понудувачот Дади ОИЛ , бидејќи истиот 

има поднесено најниска цена за литар ( ЕЛ-1) од 42,28 денари без ддв .  Со број 05-254/4 

од 28.09.2018 год . се испратени Известувања , до сите економски оператори кои имаат 

поднесено понуди и се известени дека за носител на Договорот за набавка на масло (ЕЛ-

1) е изберен економскиот оператор Дади ОИЛ – со поднесена најниска цена од 42,28 ден 

по литар гориво , без ддв. Договорот,  заведен со бр. 05-254/5 од 1.10.2018 год.  склучен 

со понудувачот Дади ОИЛ-Виница, за набака на ( ЕЛ-1) , со вкупна вредност за 

реализација на Договорот, согласно проценетата вредност изнесува 384.000, 00 дена без 

ддв, односно вкупно планирани сретства за реализација на набавката изнесуваат 

454.400,00 ден со вклучен ддв. Цената која ќе се наплаќа сукцесивно по  испорака на 

литар екстра лесно масло за домаќинство , ќе биде утврдена на денот на испораката , а 

ќе се пресметува според важечката малопродажна цена без ддв за литар ЕЛ-1 масло за 

горење, определена со Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени 

деривати од Регулаторна комисија за енергетика на РМ, кои важат на денот на 

испораката , намалена за 3.91 ден без ддв , односно 4,61 денар со ддв. Времетраењето  

на важноста на овој  договор е до крајот на грејната сезона 2018/2019год.  а плаќањето ќе 

се врши по доставување на фактура во архивата на Договорниот орган, во рок од 60( 

шеесет) дена , сметано од приемот на истата. Треба да бидат набавени 10 500 литри 

екстра лесно гориво , вкупно за грејната сезона.  

 Во спроведената постапка се  запазени сите чекори за спроведување на истата согласно 

законот, спроведена е  транспарентно и е склучен договор со најповолниот понудувач.  

По склучениот договор , ревизијата изврши контрола на приложените документи од 

набавката на гориво и констатира дека со фра бр 8868/18 од Дади Оил од 26.10.2018 год, 

и испратница бр. ( без број ) набавено е , 

8 500 л гориво  X  53.39 ден = 453.815 ден , односно  

8 500 л гориво X 45,25 ден. без ддв = 384.588,99 ден + 18 % ддв ( 69.226) = 453.815,00. Во 

приложениот документ во кој е дадена тежината  на цистерната полна со гориво ( 16840) 

кгр,  тежината на празна цистерна ( 9760) се добива разликата од 7080кгр. Со претворање 

на килограмите примено гориво (  16840полна цистер – 9760 празна цистер. = 7080 кгр 

гориво ) односно, обратно на литрите во килогрми  8500 литри по 0.8340 коефиц = 7089 

кгр. , значи контролата направена на добиеното гориво констатира дека е добиено 

точната количина на гориво, која што е наплатена. Инаку во договорот е предвидено да се 

набават за предвидените сретства 10 500 литри  гориво , но најверојатно поради растот 

на цената на горивото, за предвидените сретства од 454.400 ,00 денари , се набавени  

само 8 500 литри.   

 

- Јавна набавка на услуги – Санација на кров во детската градинка. 

Со бр. 05-276/1 од 10.10.2018 год е заведена –Одлука за набавка на работи –санација на 

кров во градинката во село Будинарци , со проценета вредност од 667.950,00 ден без ддв 

и критериум за избор –најниска цена -100 бода.Потоа со бр. 05-276/2 од 10.10.2018 год е 
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заведена –Поедноставена тендерска документација , во која се опишани условите за 

набавката ,која што ќе се спроведе со постапка-Барање за прибирање на понуди . 

Огласот бр 05/2018 год. е објавен во ЕСЈН на 10.10.2018 год со краен рок за пријавување 

до 22.10.2018 год . Образец од отворање на понудите со Табела со податоци кои се 

читаат на отворањето на понудите , со две понуди,  

- Грамада       1.155.725,00 ден. без ддв , и  

- Евроградба  1.103.426,00 ден. без ддв. 

Извештај за текот на е-аукцијата е дадена со почетна  вредност  од 1.103.426,00 ден. мин 

разлика за наддавање 11.034,00 ден и мак разлика 110.343,00 ден. Извештај од 

спроведената е-аукција  и ранг листа на понудувачи кои учествувале на е-аукцијата, со 

следните понуди, 

1.  Грамада         1.092.392,00 ден без ддв и  

2. Евроградба    1.103.426,00 ден. 

Понатаму се дадени –Изјавите потпошани од раководителот на институцијата и од 

членовите на комисијата за јавни набавки , за непостоење на судир на интереси со 

економските оператори –понудувачи на огласот. Со бр. 05-276/3 од 30.10.2018 год. е 

заведена –Одлука за избор на најповолна понуда и како предлог за најповолна понуда од 

комисијата е предложена понудата на Грамада – 1. 092.392, 00 ден , а со бр. 05-276/4 од 

30.10.2018 год . е заведено –Известување за изборот на најповолната понуда и доставено 

до понудувачите . Бидејќи донесената –Одлука за утврдување на потреба за јавна 

набавка на –санација на кров е со проценета вредност во износ од 667.950,00 ден. а 

најниско понудената вредност е со износ од 1.092.392,00 ден , раководителот донесува –

Одлука бр. 05-276/5 од 30.10.2018 год. за дообезбедување на сретства за реконструкција 

на кров , за разликата од првичната одлука , до постигнатата понудена вредност, а ќе 

бидат обезбедени од ребаланс на блок дотацијата за 2018 год.Со бр. 05-276/7 ( нема 

заведено со бр. 6) е заведено –Решение за именување на надзорен орган за санацијата 

на кровот. Со бр. 05-276/8  од 05.11.2018 год. е заведен – Договор склучен со Грамада , на 

износ од 1.092.392,00 ден. без ддв, ддв-то изнесува 196.630,00 ден  и во договорот се 

дадени правата и обврските на договарачите. Во прилог на документите приложена е и 

фактура бр. 22/18м од 12.12.2018 год. од изведувачот Грамада – на износ од 

1.092.392,00 ден.  во која се опишани сите ставки што се извршени во текот на 

градбата и износот е усогласен со најниско постигнатата понуда , односно 

1.092.392,00 денари. 

 

- Јавна набавка на обувки и униформи, комплети за кујна и работна облека 

Оваа јавна набака започнува со донесена –Одлука бр. 05-181/1 од 18.10.2018 год . со која 

е утврдена потреба од набавка на обувки и униформи, комплети за кујна и работна облека 

за потребите на градинката, со –Проценета вредност од 109.900,00 ден без ддв, и –

Критетриум за избор најниска цена -100 бода. Со бр. 05-181/2 од 18.10.2018 год. заведена 

е –Поедноставена тендерска документација, во која се опишани условите за 

спроведување на постапката. Огласот бр. 06/2018 год е објавен во ЕСЈН на 18.10.2018 
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год. со краен рок за пријавување до 24.10.2018 год . до 12 часот , кога ќе биде и 

отворањето на понудите. Во приложениот –Образец на записник од отворање на 

понудите и во Табелата со податоци кои се читаат на отворањето на понудите , се дадени 

вкупно понуди 2( две). И тоа од , 

- ЗЛАТАН 2000 Саветка           61.600,00 ден, и  

- ШОЕВОРЛД Дооел                41.800,00 ден. 

Напред поднесените понуди се само за Дел 1, набавка на обувки, додека за ДЕЛ 2, нема 

поднесено ниту една пријава .  Во извештајот од спроведената постапка  е опишан  

целиот досегашен тек на постапката и ранг листа на понудувачи кои може да учествуваат 

на втората фаза , односно , на електронската аукција. Од –Извештајот за текот на е-

аукцијата   е даден целиот тек на е-аукцијата  -почетна вредност 41.800,00 ден . мин 

разлика  во понудена цена 418, 00 ден , мах разлика во понудена цена 4.180,00 ден. и –

Конечно рангирање на понудите за ДЕЛ 1- од набавката ( обувки ) изнесува, 

1. ШОЕВОРЛД Дооел            30.888,00 ден. без ддв, и  

2. Златан 2000 Саветка         31.804,00 ден.  

Нареден документ се –Изјави дадени од раководителот и од членовите на комисијата за 

јавни набавки, за непостоење на судир на интереси. Со број 05-281/3 од 01.11.2018год. е 

заведена –Одлука за избор на најповолен понудувач, и како најповолна понуда е 

изберена понудата на Шоеворлд-Гостивар со износ од 30.888,00 ден без ддв. Со бр. 05-

281/4 од 01.11.2018 год. е заведено –Известување , испратено до сите понудувачи за тоа 

кој е избран како најповолен понудувач. Понатаму , со бр. 05-281/5 од 31.10.2018 год. е 

приложен Записник од состанок на Комисијата за јавни набавки , на кој состанок се 

констатира дека за набавката на стоки ДЕЛ-2, Униформи, комплети за кујна и работна 

облека , поради тоа што не е понудена ниту една понуда , му предлага на директорот да 

ја поништи постапката , согласно член 169 став 1 алинеа 2 од Законот за јавни набавки. 

Значи за ДЕЛ-2, со Одлука бр . 05-281/6 од 01.11.2018 год. се поништува постапката, а за 

ДЕЛ-1 е заведен –Договор бр 05-281/7 од 06.11.2018 година , склучен со ШОЕВОРЛД-

Гостивар за набавка на обувки во износ од 30.888,00 денари . Единичните цени без ДДВ и 

со вклучени трошоци за испорака се утврдени и превземени од понудата избрана за 

најповолна , поднесена преку ЕСЈН, а прифатлива понуда и истите се крајни и 

непроменети , се до конечната реализација на договорот, Значи за ДЕЛ-1, е спроведена 

транспарентна , законска и успешна постапка , која што завршува со склучен Договор и 

Договор кој се реализира, а за ДЕЛ-2, треба да се повтори постапката.  

 

- Јавни набавки  на кондиторски производи , која има девет дела:  

1. Житарици, 

2. Леб и бели пецива, 

3. Видливи масти  

4. Јајца, 
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5. Свежо месо, смрзнато месо и риба, 

6. Млеко и млечни производи од млеко, 

7. Кондиторски произвопди, шеќер и производи од шеќер, 

8. Конзервирани производи и зачини и  

9. Земјоделски производи, зеленчук и овошје. 

Проценета вредност за оваа јавна набавка изнесува 3.800.000,00 денари без ДДВ, поради 

што постапката што се спроведува за доделување на –Договорот за јавна набавка е –

Отворена постапка, се спроведува во електронска форма и треба да  заврши со е-аукција. 

Јавната набавка е деллива и за секој дел може да се аплицира посебно. Со бр. 05-274/2 

од 9.10.2018 год. е заведена –Тендерска документација – со техничка спецификација за 

потребите од набавка за сите девет дела,  дадени  посебно . Огласот бр. 04/2018 год.е 

објавен во Службен весник на РМ и во ЕСЈН.  Во –Образецот од записникот од отворање 

на понудите , заедно со –Табелата со податоци за елементите на понудите кои се читаат 

на отворање на понудите ( без дата и без архивски број) се дадени вкупно поднесени 

понуди , 8 (осум ). Дадени се следните понуди, 

 

1 Дел. Житарици 

- Алкалоид  Берово       174.900,00 ден. 

- Кики ДООЕЛ                 101.880,00 ден 

- Југококта Штип               93.260,00 ден. 

- Терзи-Компани                88.599,41 ден. 

 

2 Дел . Леб и бели пецива 

- Алкалоид Берово         800.000,00 ден. 

- Луна –Гив                      617.088,00 ден. 

 

3 Дел. Видливи масти 

- Алкалоид Берово        200.200,00 ден. 

- Кики Дооел                   166.750,00 ден 

- Југококта  Штип           166.450,00 ден. 

- Терзи-Компани              158.272,93 ден. 
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4 Дел.   Јајца    

- Везе Шари ДОО               70.000,00 ден. 

- Алкалоид Берово             80.000,00 ден. 

- Ветеринар ДООЕЛ          75.000,00 ден. 

- КИКИ ДООЕЛ                  70.000,00 ден. 

- Терзи-Компани Дооел     71.429.25 ден. 

 

5  Дел.  Свежо месо, смрзнато месо и риба 

- КИКИ ДООЕЛ                    686.600,00 ден.  

- Терзи Компани                  627.691,68 ден.  

 

6 Дел. Млеко и млечни производи  

- Алкалоид Берово             422.890,00 ден. 

- Кики Дооел                        333.490,00 ден. 

- Терзи-Компани                  385.560,81ден. 

 

7 Дел.  Кондиторски производи, шекер и производи од шекер 

- Алкалои Берово                    504.850,00 ден.  

- КИКИ-ДООЕЛ                       308.440,00 ден. 

- Југококта Штип                      488.368,00 ден. 

- Терзи Компани                       350.177,84 ден. 

 

8 Дел.  Конзервирани производи и зачини 

- Алкалоид Берово                   618.690,00 ден. 

- КИКИ ДООЕЛ                         117.500,00 ден. 

- Југококта Штип                       402.553,00 ден. 

- Терзи –Компани                      362.247,71 ден. 
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9 Дел. Земјоделски производи , зеленчук и овошје 

- АНГЕЛИНА Дооел                   419.220,00 ден. 

- КИКИ ДООЕЛ                           352.560,00 ден.                                

Како што веќе е кажано дека јавната набавка е деллива , за секој дел посебно се 

јавиле повеќе економски оператори. По изготвување на –Преглед со сите дадени 

понуди , посебно за секој дел од набавката , дадени се и –Извештаите  од  текот на е-

аукцијата. Во – Извештајот од спроведената постапка , се дадени понудите по 

извршената е-аукција и најниско понудените износи за секој дел од набавката. 

Најниско  понудени износи се следните,  

Дел 1. Житарици – најниска  понуда од  Терзи-Компани со износ од 66.474,41 

Дел 2. Леб и бели пецива, најниска понуда –Луна Гив со износ од 555.388,00 ден. 

Дел 3. Видливи масти , најниска понуда од Терзи-Компани со износ од 112.394,93 ден. 

Дел 4. Јајца , најниска понуда од Ветеринар ДОО со износ од 44.800,00 ден. 

Дел 5. Свежо месо. Смрзнато месо и риба, со најниска понуда од Кики Дооел и износ 

од 433.135,68 ден. 

Дел 6. Млеко и млечни производи од млеко, со понуда од Кики Дооел и износ од 

273.478,00 ден. 

Дел 7. Кондиторски производи , шеќер и производи од шеќер, со понуда од Кики Дооел 

од 240.592,00 ден. 

Дел 8. Конзервирани производи и зеленчук, со најниска понуда од Кики Дооел со износ 

од 117.500,00 ден. кој покасно се откажува од дадената понуда која се гледа дека била 

многу ниска. 

Дел 9. Земјоделски производи , зеленчук и овошје, со најниска понуда од АНГЕЛИНА 

Дооел и износ од 208.035,00 ден. 

Потоа се дадени –Изјави за непостоење  на судир на интереси , од раководителот на 

институцијата , како и од членовите на комисијата за јавни набавки. 

По доставување на –Претходниот извештај до Детската градинка , добиен  е –Одговор 

од градинката , заедно со Одлука за избор на најповолна понуда бр. 05-274/3 од 

06.11.2018год. која не беше доставена до ревизијата , а се однесува за јавната 

набавка бр. 05-274 –  набавка на кондиторски производи . Во –Одлуката донесена од 

страна на раководителот на градинката е даден  изборот за најповолна понуда за сите 

девет дела од набавката на кондиторски производи . Согласно извршениот избор , 

како следен чекор во постапката ,  доставено  е – Известување бр. 05-274/4 од 

6.11.2018 год. до сите економски оператори кои учествувале во постапката и сите се 

известени за тоа кој е избран како најповолен понудувач за секој дел од постапката . 

Потоа, со бр. 05-274/5 од 14.11.2018 год. се доставени договорите кои се склучени со 

еконмските оператори и тоа , 
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-Дел 1, Житарици , склучен договор со Терзи-Компани на износ од 66.474,00 без ддв, 

- Дел 2, Леб и бели пецива, договор со Луна-Гив на износ од 555.388,00 ден. без ддв, 

- Дел 3, Видливи масти , договор со Терзи-Компани на износ од 112.394ден. без ддв. 

- Дел 4, Јајца, договор со Ветеринар Доо на износ од 44.800,00 ден. без ддв, 

- Дел 5, Свежо месо , смрзнато месо и риба , договор со Кики Дооел , износ 433.135,00 

- Дел 6, Млеко и млечни производи, договор со Кики Дооел , износ од 273.478,00ден. 

- Дел 7,Кондиторски производи, шеќер, договор со Кики Дооел, износ од 240.592,00ден 

- Дел 8, Конзервирани производи и зеленчук, договор со Кики Дооел, износ 117.500,00 

- Дел 9, Земјоделски производи, зеленчук и овошје, договор со Ангелина Дооел на 

износ од 208.035,00 ден. без ддв. По потпишување на договорите се оди на 

реализација на истите.  Постапката за набавка на кондиторски производи е 

спроведена транспарентно , запазени се чекорите во процесот и се склучени 

договори со најниските понудувачи.  

 

 

 1.2. Главни наоди. 

Дадени препораки. 

Наод  

1. Јавните набавки претставуваат еден од најважните процеси во институциите од јавниот 

сектор.Тие секогаш носат висок ризик и можност од појава на пропусти и грешки во 

работата.Суштината на спроведување на јавните набавки е да се  обезбеди 

конкуренција и еднаков третман помеѓу  економските оператори, 

транспарентност и интегритет во постапката, рационално и ефикасно 

искористување на јавните сретства, односно остварување на целите на 

институцијата  и добивање на поголема вредност за вложените сретства.  

 

1. Препорака.Се задолжува менаџментот на градинката да изготви пишана процедура за 

спроведување на постапката на доделување на договор за јавна набавка, со јасно 

определени правила, обврски и задолженија, односно треба да се изготви –Интерен акт - 

во кој ќе се опиша целата пoстапка од спроведувањето на  јавните набавки, согласно со –

Законот за јавни набавки.  

Наод  

2. Договорниот орган е должен да оформи досие за постапката за секој доделен договор 

за јавна набавка, согласно член 173 алинеа 15, од Законот за јавни набавки ( Сл. весник 

на РМ бр.136/2007г) .  
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При увидот на досиетата за спроведените јавни набавки во Детската градинка ‘’23-ти 

Август’’, во- Јавната  набавки  за кондиторски производи , која има девет дела и е 

заведена со број 05-274/2018година , недостасуваше -Одлуката за избор на најповолна 

понуда, но по изготвување на –Претходниот ревизорски извештај , истата е доставена до 

ревизијата така да сите досиета од спроведените јавни набавки сега се хронолошки 

подредени, коплетирани и од нив може да се следи текот на постапката.  

Наод 

3. Во набавката бр. 05-263 за набавка на дрвени пелети е следната состојба, Проценетата 

вредност  на јавната набавка изнесува 180.400,00 ден.- Првичната понуда изнесува износ 

од 187.875,00 ден. - Конечната понуда изнесува 183.366,00 ден. а – Договорот е склучен 

на износ од 180.400,00 ден. и покрај тоа што е донесена нова одлука за дообезбедување 

на сретства од –Конечната понуда и Проценетата вредност. Ревизијата изразува мислење 

со резерва , бидејќи  наведените пропусти може да се земат и како технички пропусти и не 

влијаат битно на постапката.  

 

3. Препорака. Договорот од јавната набавка бр.05-263, за набавка на дрвени пелети 

требало да се склучи на износ од 183.366,00 денари , колку што изнесува и –Конечната 

понуда , и за кој износ е донесена и дополнителна –Одлука за дообезбедување на 

сретства  за проширување на проценетата вредност на јавната набавка. ( разликата од 

проценетата вредност и конечната понуда). 

 

 

1.3.  ЗАКЛУЧОК. 

 Главна цел при вршење на ревизија на процесот на доделување на договори за јавна 

набавка на стоки, работи и услуги во Детската Градинка ‘’23-ти Август’’, е да се утврди 

дали  се обезбедува  транспарентност  и интегритет во процесот на доделување на 

договори за јавна набавка, дали постои конкуренција меѓу економските оператори, 

еднаков третман и недискриминација на економските оператори, рационално и 

ефикасно искористување на јавните сретства и заштеда на јавните сретства. 

По извршената ревизија на системот на внатрешни контроли во Детската градинка,  

при доделување на договори за јавна набавка, во спроведување на постапка – Барање 

на прибирање на понуди , како и Отворена постапка во текот на 2018 година,   

внатрешниот ревизор е на мислење дека системот на внатрешна контрола е доста 

добро изграден, функционира соодветно,  согласно законот за јавна набавка и 

интерните акти, а во спроведување на споменатиот  процес, голема помош 

администрацијата во градинката има  од лицето вработено во јавното  

комунално претпријатие , лице со цертификат за спроведување на јавни 

набавки,  лице специјално обучени за спроведување на процесот на доделување 

на договори за јавна набавка .    

И покрај тоа, менаџментот во градинката, треба да работи на постојано 

подобрување на внатрешните контроли во областа на доделување на договори за 
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јавни набавки, како би се избегнала можноста од појава на загуба и злоупотреба во 

работењето. Правилата за набавка на стоки и услуги дадени во Законот за јавна 

набавка не треба да се гледаат само како група правила кои мора да се 

почитуваат, туку како можност за организацијата да добие поголема вредност за 

вложените сретства. Само ако се гледа на тој начин и се работи во таа насока, ќе 

има ефект од споменатиот  Закон за јавни набавки и институцијата ќе може да потврди 

дека јавните набавки се извршуваат економично, ефикасно и ефективно.  

  

       

         
2.  ДЕТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ 

           2.1. ВОВЕД           

1. Предмет на ревизијата е постапката на доделување на договори  за јавни набавки  

на стоки, работи и услуги во Детската градинка  ‘’23-ти Август’’ Берово во  2018 година.  

2. Ревизијата од точка 1 на овој Извештај е извршена согласно  член 42 став 1)  од 
Законот за јавна внатрешна финансиска контрола ( Сл. Весник  на РМ бр. 90/2009 г),  
согласно Планот за работа на одделението за внатрешна ревизија за 2019 година  и 
согласно –Овластување бр. 17-2962/2 од 20.08.2019 год. издадено од 
Градоначалникот на општината.   

3. Целта на внатрешната ревизија во процесот на вршење на ревизија на јавните 
набавки е да се направи увид и да се види дали доделените договори за јавна набавка 
во Детската градинка во 2018год. се вршени професионално , транспарентно , 
согласно Законот за јавни набавки.  

 4. Внатрешниот ревизор има вршено ревизија на споменатиот процес во Градинката 
на доделените договори во 2015 год. кога беа дадени и соодветни препораки. 
 
5. Функционирањето на интерните контроли, почитувањето на законските,  
подзаконските и интерните акти, регуларноста нa работењето во процесот на 
доделување на договори за јавни набавки ,претставува одговорност на  
Раководителот  на институцијата , а во 2018година, раководител на градинката е 
Невенка Таковска .  
 
 6. Одговорност на  внатрешниот ревизор е да го издаде овој  извештај  во кој ќе даде 
независна и објективна проценка дали работењето е во согласност со  законите, 
подзаконските и интерните акти и проценка на функционирањето на системите за 
внатрешна контрола. Ревизијата утврдува наоди, заклучоци и препораки со цел за 
подобрување на успешноста во процесите на управување со ризикот и минимизирање 
на истиот. 

7. Ревизијата од точка 1 на овој Извештај е извршена од  внатрешниот ревизор 
Марина Предарска, вработена   во Општина Берово - Одделение за внатрешна 
ревизија , врз основа на писмено   Овластување бр. 17-2962/2 од 20.08.2019 год. 
Издадено од Градоначалникот на општината, Звонко Пекевски.   

8. Ревизијата е извршена во согласност  со Меѓународните стандарди и прифатените 
најдобри професионални практики кои се пропишани во Република  Македонија при 
вршење  на  внатрешната ревизија. Овие стандарди бараат ревизијата да се планира 



 

Ф 8.5/10-10 :: Издание 3 :: 12.02.2019 :: Страница 14 од 19 :: 

и подготви, со цел да се остварат целите на ревизијата и да се добие разумно 
уверување дека  работењето во процесот на доделување на договор за јавни набавки 
е во согласност со позитивните законски прописи. Веруваме дека спроведената 
ревизија обезбедува разумна основа за изнесениот заклучок.   

 

 Предмет на Конечниот извештај е извршената ревизија на функционирањето на 

системот на внатрешни контроли при реализација на јавните набавки, односно доделени 

договори за јавна набавка на стоки, работи и услуги во  2018година  во Детската градинка 

‘’23-ти Август’’ Берово,  да се процени ефикасноста и адекватноста на функционирање на 

системот на внатрешни контроли во процесот на јавни набавки со цел да се даде разумно 

уверување дека: 

 јавните набавки се извршени согласно Законот за јавни набавки  
 користењето на средствата е законско и наменско;  
 обезбедена е фер конкуренција, еднаква и недискриминирачка положба на 

понудувачите; 
 склучени се договори со економските оператори , кои имаат најниски понуди; 
 реализацијата на договорите , набавките и фактурирањето на стоките и 

работите е согласно спецификацијата на цени дадени во прилог на 
договорите. 

 
Цел на процесот на јавни набавки е да се обезбеди: 

 

 Јасна опрaвданост за потребата од стоки, услуги и работи; 
 Стоките, работите и услугите се набавуваат по најниски цени; 
 Стоките, работите и услугите се добиени кога се најпотребни; 
 Набавените стоки, работи и услуги се со соодветен квалитет и со најниска цена. 
 

 Опфат на ревизијата :  

 

Периодот во кој е вршена  ревизијата е  од 21.08.2019год. до 15.10.2019г. до 

30.10.2019година се изготви Претходен извештај, а до 25.11.2019год. се изготви Конечен 

извештај. 

Опсегот на ревизијата се доделените договори за јавни набавки од 01.01.2018година ,  до 
31.12.2018 година, почнувајќи од дефинирање на потребите за набавка до реализација на 
договорите од страна на договорните страни.   
 

 
 

2.2. Контролни цели 
 
Според ризиците во процесот, контролните цели на ревизијата се следните: 
 

1. Да се добие потврда дека постои потреба и дека набавките се вклучени во планот за 
јавни набавки;                                                                                                                               
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2. Да се добие потврда дека се планирани и обезбедени средства со буџетот, финансиски 
план и други извори на финансиски средства, пред донесување на планот за јавни 
набавки и одлука за јавна набавка; 

3. Да се осигури дека одлуката за јавна набавка ги содржи сите елементи пропишани со 
закон , од –Проценета вредност, - Критериуми за избор ,  Формирање на комисија за јавни 
набавки, Донесена  е навремено од страна на раководителот на  органот; 

4. Да се добие потврда дека објавувањето  на огласот е вршен во ЕСЈН со комплетна 
тендерска документација, комисијата врши отворање на понудите, рангирање според 
дадените критериуми,  поднесување на извештај од страна на комисијата и давање на 
предлог ранг листа за учество на е-аукцијата; 

5. Да се добие потврда дека се врши е-аукцијата, после тоа се врши повторна евалуација 
на новите понудени вредности, се изготвува извештај од спроведената е-аукција, се 
изготвува предлог одлука за избор на најповолна понуда, и Раководителот донесува 
одлука за избор на најповолна понуда;    

6. Да се добие потврда дека се потпишува договор со економскиот оператор кој има 
понудено најповолна понуда, кој што договор е во пропишаната форма и содржина ;   

7. Да се добие потврда дека се контролираат количината, видот како и поединечната  
вредност на стоките, односно дали цените во  понудената спецификација се исти со 
цените кои што економскиот оператор ги фактурира; 

8. Да се добие потврда дека раководителот на договорниот орган и членовите на 
комисијата потпишуваат изјави   зa постоење/непостоење на судир на интереси;   

 9. Да се добие потврда дека досиетата од сите доделени договори за јавна набавка се 
комплетирани, хронолошки подредени, архивирани како би можело да се следи целата 
постапка,  и  

10. Да се добие потврда дека се води евиденција на постапките со барање на прибирање 
на понуди и дека примерок од евиденцијата навреме е доставен до министерството за 
финансии – Биро за јавни набавки. 

 

 

2.3. Законска регулатива 

1. Закон за јавни набавки. 

2.Статут на детската градинка  ‘’23-ти Август’’. 

3.Закон  за буџет.  

       

2.4. Методи на ревизија 

 Во текот на ревизијата извршено е прелиминарно истражување на процесот, 

документирање на самиот процес, идентификација на контролните цели и ризици, 

оценување на контролниот систем и донесување заклучоци. 

Во делот на документирање на процесот на јавни набавки ќе се примени текстуално 
опишување на процесот,  ќе се изврши проверување дали системот е забележан 
коректно со примена на тестот чекор по чекор, ќе се изработат соодветни ревизорски 
програми за тестови на усогласеност и ќе се прегледаат сите досиета од постапките за 
доделување на договор за јавни набавки во градинката.  
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      3. НАОДИ И ПРЕПОРАКИ СПОРЕД КОНТРОЛНИТЕ ЦЕЛИ 

 

3.1. Наоди и препораки, за да се осигури дека постои потреба и дека набавките 
се по приоритет во планот за јавни набавки; 

 

Планот за јавни набавки  е интерен акт кој треба да се донесе до 31 јануари за 

тековната година и во него треба да се предвидат сите јавни набавки кои се 

планирани  да се реализираат до крајот на  годината. Планот за јавни набавки може во 

текот на годината да се дополнува, доколку се јави потреба.   

До ревизорот беше доставен – План за јавни набавки за 2018 год.  донесен  е навреме 

и ги содржи   сите потребни параметри. 

      

    3.2. Наоди и препораки, да се добие потврда дека се планирани и обезбедени   
средства со буџетот, финансиски план и други извори на финансиски средства, 
пред донесување на планот за јавни набавки и одлука за јавна набавка; 

 

Сретствата потребни за реализирање на планираните набавки , се предвидени и 
испланирани како во буџетот за 2018 година , како и во месечните финансиски  планови . 

 

     3.3. Наоди и препораки да се добие потврда дека Одлуката за јавна набавка ги 
содржи сите елементи пропишани со закон , од –Проценета вредност, - 
Критериуми за избор ,  Формирање на комисија за јавни набавки, Донесена  е 
навремено од страна на раководителот на  органот; 

 

 

Ревизорот утврди  дека дека одлуката за јавна набавка ги содржи сите елементи 
пропишани со закон , од –Проценета вредност, - Критериуми за избор ,  Формирање на 
комисија за јавни набавки, Донесена  е навремено од страна на раководителот на  
органот; 

3.4. Да се добие потврда дека објавувањето  на огласот е вршен во ЕСЈН со 
комплетна тендерска документација, комисијата врши преглед на понудите, 
рангирање според дадените критериуми,  поднесување на извештај од страна на 
комисијата и давање на предлог ранг листа за учество на е-аукцијата; 

Врз основа на извршениот увид на документите може да се констатира дека сите огласи 
се објавени во ЕСЈН и завршуваат во законски предвидениот рок,  комисијата ја запазува 
процедурата при отворање на понудите и изготвување на записник од отворање на 
понудите и Табела со податоци кои се читаат на отварањето на понудите, изготвување на 
извештај со табела со почетна  ранг листа спорет критериумот за еваулација на понудите; 
проверка на документите за потврдување на професионалната способност на 
економските оператори; потврдување на почетната ранг листа на економски оператори-
понудувачи за учество на е-аукција; изготвување извештај за текот на е-аукцијата, како и 



 

Ф 8.5/10-10 :: Издание 3 :: 12.02.2019 :: Страница 17 од 19 :: 

извештај од спроведената постапка со евалуација на понудите после завршената е-

аукција;  

3.5. Да се добие потврда дека се врши е-аукцијата, после тоа се врши повторна 
евалуација на новите понудени вредности, се изготвува извештај од 
спроведената е-аукција, се изготвува предлог одлука за избор на најповолна 
понуда  и Раководителот  донесува одлука за избор на најповолна понуда;    

Со преглен на досиетата со доделените договори за јавна набавка, ревизорот 
констатира , дека сите постапки завршуваат со е-аукција, потоа се врши извештај од 
извршената е-аукција, се врши евалуација на ново понудените вредности, се 
изготвува предлог одлука за избор на најповолна понуда . Раководителот  донесува 
одлука за избор на најповолна понуда.  

3.6. Да се осигури дека се склучува договор со најповолниот понудувач и дека 
потпишаниот договор е со предвидената  форма и содржина,  истиот се 
архивира и евидентира во сметководството 

Ревизорот со преглед на досиетата и склучените договори , утврди дека се потпишува 

договор со најповолниот понудувач и дека потпишаниот договор е со 

предвидената  форма и содржина и истиот се архивира и евидентира во 

сметководството  

 

3.7. Да се добие потврда дека се контролираат количината, видот како и 
поединечната  вредност на стоките, односно дали цените во  понудената 
спецификација се исти со цените кои што економскиот оператор ги фактурира; 

Во книговотството редовно се врши проверка на пристигнатите фактури и ситуации, 
дали се изготвени  согласно потпишаниот договор и согласно спецификацијата дадена 
по завршување на е – аукцијата, како  проверка на количини, поединечни цени и 
вкупна вредност на договорот. 

 

      3.8. Наоди и препораки, за да се потврди дека во досието за постапката 
содржи изјава за постоење/непостоење на судир на интереси дадени од 
раководителот и од членовите на комисијата за јавни набавки; 

 По извршената ревизија и преглед на досиетата констатирано е дека изјави за   
постоење/непостоење на судир на интереси постојат во сите досиета што е во 
согласност  со член 173  од Законот за јавни набавки (Сл. Весник на РМ бр.136/2007) 
според кој изјавата за постоење/непостоење на судир на интереси е законска обврска 
и треба да ја пополнат сите членови на комисијата како и раководителот на 
договорниот орган. Изјавите се чуваат во досието од спроведената постапка .  

 
  3.9. Да се добие потврда дека досиетата од сите доделени договори за јавна 
набавка се комплетирани, хронолошки подредени, архивирани како би можело да 
се следи целата постапка,    

Со преглед на досиетата , ревизорот констатира дека сите документи што се во 
досиетата се хронолошки подредени, архивирани ( со ретки исклучоци) и се чуваат во 
досието од секоја постапка посебно. 
 
3.10. Наоди и препораки, за да се осигура дека се води евиденција на 
постапките со барање за прибирање на понуди и дека примерок од 
евиденцијата навреме се доставува до ЕСЈН. 
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Со извршената ревизија на постапките за доделување на договор за јавни набавки , 
ревизијата констатира дека се води уредна евиденција на постапките со барање на 
прибирање на понуди и дека примерок од водената евиденција во електронски пат се 
доставува во ЕСЈН најдоцна до 31 јули и до 31 јануари за договори  за јавни набавки 
склучени во претходните шест месеци, член 103 од Законот за јавни набавки (Сл. 
весник на РМ бр.136/2007г).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Берово  
27.11.2019 година                Изготвил: 
                                                                                                              Внатрешен ревизор 
                        Марина Предарска 

            
 
 
 

  

 

         

 

            

 

 

 

 

 

 



 

Ф 8.5/10-10 :: Издание 3 :: 12.02.2019 :: Страница 19 од 19 :: 

 

 С  О Д  Р  Ж  И  Н  А 

 

 

1. Извршно  резиме............................................................(2........13) 

      - Вовед 

     - Доделени договори за јавна набавка 

           - Главни наоди 

     - Дадени препораки, Заклучок 

 

2. Детален извештај.........................................................( 13......18 ) 

     - Вовед,Цел на ревизијата, Цел на процесот, Контролни цели,  

       -  Законска регулатива, Методи на ревизијата .  

 

3. Наоди и препораки според контролните цели......... …(16.....18) 

 

 

 

  

 


