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Врз основа на Решението бр. 08-357/2 од 21.05.2013 година донесено од страна 
на Градоначалникот на Општината Центар, Г-дин Андреј Жерновски, за 
формирање на Комисија за утврдување на фактичката состојба во врска со 
градењето на спомениците во рамки на проектот Скопје 2014, а кои се 
финансирани од буџетот на Општина Центар Скопје, проф. Д-р Слаѓана Тасева 
и Драган Малиновски го поднесуваат следниот: 

 

ВТОР ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ СКОПЈЕ 2014  

ПРЕКУ ОПШТИНАТА ЦЕНТАР 

 

ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

 

 

СОДРЖИНА: 

      Вовед 

I. Јавни набавки за изработка на модели 

II. Јавни набавки за изработка на спомениците 

III. Анализа на случаи 

Заклучоци 

 

 

ВОВЕД 

 

Во првиот дел од извештајот предмет на анализа беше правната рамка која 
важела и требала да биде применета при донесувањето на одлуките за 
поставување на спомениците и другите пропратни содржини, а кои како значаен 
дел од проектот Скопје 2014  биле реализирани од страна на општината Центар. 
Во тој извештај, анализирајќи го воспоставениот систем на одлучување, беше 
констатирано дека од страна на општината процедурите во сите фази од 
постапката за реализација на проектот биле формално спроведувани, но во 
суштина тоа не ја обезбедило потребната законитост, објективност и 
одговорност при трошењето на буџетските средства. 
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Токму тој аспект, односно примената на законот и позитивните практики при 
спроведените јавни набавки, преставува предмет на анализа на овој, втор 
извештај. Притоа, анализата е поделена во два сегмента и тоа првиот, кој се 
однесува на преговарањето на општината со авторите, чии конкурсни трудови 
претходно биле избрани од страна на советот на општината и вториот сегмент, 
а тоа е спроведената јавна набавка за изведба (лиење, или изработка во 
мермер) на спомениците.  

Овој текст го насловуваме како “втор извештај“, а не како финален, или конечен, 
од причина што сме длабоко убедени дека сеуште постои простор за натамошна 
анализа за докрај да се навлезе во сите пори на овој мегапроект. Ова особено 
се однесува на анализата на дел од докуметацијата која се однесува на 
странските фирми – економски оператори, кои ги добиле и најголемиот дел од 
средствата што се потрошени за изведба на спомениците, финансиските 
трансакции на тие фирми и т.н. Но, за една таква проверка неопходна е и 
соодветна инволвираност на редица национални и странски државни органи. 
Токму затоа овој извештај останува отворен за натамошно надополнување, по 
добивањето на нови релевантни информации и сознанија. 

Констатациите кои се содржани во вториот извештај се базираат на анализа на 
докумантацијата добиена и презентирана од општината Центар, како во делот 
на преговарањето со авторите, така и од увидот во оргиналната документација 
на понудувачите кои учествувале на огласите за изработка на спомениците.  

Со оглед да овој втор извештај преставува продолжение на првиот, а со цел да 
се долови еден интегрален приказ на реализацијата на проектот Скопје 2014, 
што се одвивала преку општината Центар, ги презентираме заклучоците од 
првиот извештај: 

1. Општината Центар немала надлежност за изведување на овој тип на 
објекти.   
 
2. Општината Центар немала надлежност за изведување објекти на реката 
Вардар. 
 
3. Градоначалникот на општината Центар не постапил согласно својата 
законска надлежност и должност за контрола на законитоста на прописите 
што ги носи советот на општината 
 
4. Сериозно е нарушено функционирањето на правната држава, односно 
владеењето на правото и тоа како на локално, така и на централно ниво.  

 
5. Насочувањето на парични средства за оваа намена од централниот 
буџет на сметката на Општина Центар нема законска оправданост.  
 
6. Реализација на проектите се одвивала на начин кој создава простор за 
нерегуларности и злоупотреба на буџетските средства.  

 
7. Во многу значајни фази од постапката реализацијата на проектите била 
оставена без јасно видлива и ефективна контрола. 
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I. ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗРАБОТКА НА МОДЕЛИ 

 

1. Постапка за јавна набавка со преговарање 

По изборот на идејното решение, се преминува во следната фаза, а тоа е јавната 
набавка за изработка на моделите на споменикот и релјефите. Со оглед да тука 
се работи за авторски дела, оваа јавна набавка се спроведува без објавување 
на оглас, односно по пат на непосредно преговарање помеѓу општината и 
авторот на избраното идејно решение, согласно членот 99 од Законот за јавни 
набавки (ЗЈН). Меѓутоа, и покрај тоа што се работи за меѓусебно преговарање, 
во овој процес неопходно е да се обезбеди вистинско аргументирано 
усогласување на позициите на двете страни, а што на крајот ќе резултира со 
објективен и пазарно издржан договор.  

Фазите на постапката главо биле засновани на фазите утрвдени во ЗЈН. Оваа 
постапка редовно отпочнувала со донесување на решение за јавна набавка за 
изработка на модели на скулптура и релјефи без објавување на оглас. 
Решенијата се донесувани од страна на градоначалникот на општината Центар. 
Врз основа на ова решение авторите доставувале своја писмена понуда, во 
форма на предмер-пресметка на нивните трошоци и авторскиот хонорар. По 
приемот на пресметката  комисијата за јавни набавки, со помош на компетентни 
лица, преговарала со авторот, за на крајот двете страни да се согласат со 
прифатливата понуда. По таквото усогласување градоначалникот донесувал 
решение, во кое се констатира договорената цената, по што се потпишува 
договор со авторот. 

 

2. Нерегуларности на спроведената постапката 

Од содржината на документацијата која се однесува на оваа фаза од 
реализацијата на проектот, може да се констатира дека процесот на 
преговарање со авторите е крајно проблематичен и тоа од повеќе причини.  

2.1. Форматот на предмер – пресметките, кои биле доставувани од страна на 
авторите во најголем број од случаите се идентични  

Скоро сите автори доставиле слични предмер пресметки, во кои можат да се 
забележат идентични формулации и начин на искажување на трошоците и 
нивните цени. Тоа упатува на заклучок дека постоело извесно меѓусебно 
координирање помеѓу авторите и општината.  

2.2. Предмер пресметките се паушални  

Кај искажаните позиции вообичаено стојат воопштени формулации, дека во 
понудените цени се вклучени авторски хонорари, материјали, работници, 
простор, изработка на конструкции и сл. Ваквиот пристап на авторите не 
овозможува никаква проверка на видот, мерите и цените на елементите врз чија 
основа е направена калкулацијата, така што вкупната цена која била договорена 
при непосредното договарање нема адекватно образложение. 
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2.3. Не се поставени критериуми и параметри за проценка 

Комисијата за јавни набавки, со подршка од ангажираните надворешни стручни 
лица, била должна да воспостави објективни критериуми и параметри, се со цел 
да има јасна престава за предјавените трошоци при разгледувањето на 
понудите. Исто така тие биле должни од авторите да побараат јасни, прецизни 
и проверливи предмер пресметки, кои би биле подобни за евалуација. Но, тоа 
не било сторено, па ваквиот сериозен пропуст на комисијата за јавни набавки 
резултира со прифаќање на понуди во кои биле вкалкулирани апсолутно 
нереални и нејасни трошоци, како на пример: изнајмување на хангар по цена од 
6 евра за м2, во ситуација кога пазарната цена за таков простор е до 2 евра за 
м2; ставка “други ситни трошоци од 5.000,00 евра“ откако претходно се наведени 
сите можни трошоци; набавка на алати за изработка на моделите, што е 
неоправдано, бидејќи се очекува дека авторите имаат свој алат и нема логика 
тоа да биде на сметка на општината; искажување на трошок од 17.000,00 евра 
за соработници и други работници, без да се наведе за колку лица и за колкав 
период станува збор и сл.  

2.4. Не е востпставен ефикасен механизам за контрола 

Дополнителна причина за сомневање во реалноста на прифатените предмер 
пресметки е и фактот што авторите немале обврска никому да дадат отчет за 
тоа дали, кому и колку навистина платиле за предјавените и од општината 
наплатени трошоци. Едноставно, тие трошоци, заедно со нивниот хонорар бил 
уплатуван на нивната сметка и тие самостојно располагале со средствата. 

Ако се има предвид и фактот дека во структурата на договорената цена со 
авторите, прикажаните трошоци преставуваат доминантен дел, споредено со 
висината на авторскиот хонорар, станува очигледно дека сегментот материјални 
трошоци преставува вистинска енигма и простор за сериозни манипулации.  

 

“Воин на коњ“: Илустрација за паушална, нејасна и непроверлива 
предмер пресметка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2.5. Отстапување од проектната програма 

 
Во пресметката на авторот Валентина Стевановска, дадена за објектот под работен 

наслов “Воин на коњ“ кај секоја од позициите (коњаник, релјефи, војници и лавови) стои една 
нејасна формулација дека во понудената цена влегува: “Авторски хонорар, материјали, 
работници, простор, моделирање, лиење во гипс (негатив-позитив), лиење во полиестер 
(негарив-позитив), транспорт на гипс, транспорт на глина, изработка на конструкции.“ 

  Ваквиот опис на трошоците не овозможува никаква проверка на видот, мерите и цените 
на елементите врз чија основа е направена калкулацијата, така што вкупната цена која била 
договорена при непосредното договарање во износ од 649.000,00 евра, нема адекватно 
образложение. Нејасни се и пресметаните количини на релјефите, бидејќи во пресметката на 
авторот стои вкупно 225 м2, додека пак во техничката спецификација на тендерот за лиење стои 
количина од 137 м2.  

За изработката на моделите на релјефите аторот пресметал цена од вкупно 315.000,00 
евра. 
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Друга причина за проблематичноста на оваа фаза од реализацијата на проектот 
е значителното отстапување при изведбата на спомениците од она што е 
содржано во проектната програма при распишувањето на конкурсите за идејно 
решение. Имено, согласно членот 106 од ЗЈН - договорниот орган во 
документацијата за конкурсот ги наведува сите информации, услови, правила и 
критериуми со цел на потенцијалните учесници да им обезбеди точни и целосни 
информации за изборот на идејното решение. Така било постапено и во овие 
постапки, така што при распишувањето на конкурсите од страна на општината 
на заинтересираните автори им била давана проектна програма, во која биле 
содржани сите белези на споменикот. Тоа значи дека проектната програма 
преставува поставена задача, каде се определува содржината на споменикот, 
карактерот на ликот, или настанот кој треба да се одбележи, локацијата на која 
ќе се постави и предвидените димензии. Во вака дефинираната рамка авторите 
ја реализираат својата идеа и креативност.  
 
Меѓутоа, има примери каде се до изборот на идејното решение авторот се 
придржувал кон условите на конкурсот, но во фазата на непосредно 
преговарање доаѓа до значително отстапување од проектната програма.  
 
Ваквото целосно напуштање на содржината на проектната програма преставува 
сериозно отстапување и манипулација со институтот – јавна набавка со 
преговарање, без објавување на оглас, бидејќи со авторот се склучува договор 
за изработка на содржини кои не биле предмет на конкурсот. На тој начин 
останатите автори се исклучуваат, а на избраниот автор му се овозможува во 
непосредна спогодба со општината да договара фантастично високи износи на 
име авторски хонорар и трошоци.  
 

Највчечатлив пример за отстапување од  
зададената проектна програма е споменикот “Воин“ (Филип II Македонски) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Објект под работен наслов “Воин“ (Филип II Македонски). Во овој случај не станува збор за 
отстапување од проектната програма, туку за нејзино целосно редизајнирање и 
предимензионирање. 

Предмет на конкурсот за идејно решение бр.08/08 бил: Монументална склулптура на воин со 
фонтана, изведени во траен материјал, кои се вклопуваат во зададениот архитектонски простор. 
Избран бил трудот на авторот Валентина Стевановска, но наместо една скулптура и една фонтана, 
со авторката бил склучен договор за изработка на една скулптура на воин, четири фонтани, со 
пропратни скулптури на војници, мајки, лавови, коњи и сл., односно еден цел комплекс од 
споменици, фонтани и скулптури. Вкупната сума која била исплатена на авторот за вака 
модифицираниот проект изнесува 91.331.765,00 ден., или скоро 1.500.000,00 евра. Подетални 
податоци за посочениот пример се содржани во делот кој се однесува на објектот “Воин“. 
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2.6. Разлика во прикажаните и реализираните количини 
 
Анализата констатираше случаи и кога авторите изработувале помали количини 
на одделни елементи, споредено со оние кои се искажани во предмер 
пресметките, а кои биле прифатени од страна на општината. Тоа резултирало 
со неосновани исплати кон авторите, но и кон фирмите кои подоцна ги 
изработувале спомениците. Таков е случајот со површината на релјефите на 
четирите лава кои се поставени на мостот Гоце Делчев.  
 
 

Пример за изработена помала количина од договорената 
и платена од страна на општината Центар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Во пресметката на авторот Константин Јанев, покрај двата лава, тој требал да изработи и 34 м2 

релјефи, но од записникот за примопредавање произлегува дека изработил за 5.92 м2 помала површина. 
Истото се случува и со авторите Дарко Дуковски и Елена Дуковска, кои ги изработувале другите два лава 
и релјефи, па и тие предале за 5.92 м2 помала површина на релјефи. Ако се има предвид дека во нивните 
пресметки тие за релјефите побарале по 1.500,00 евра за 1 м2, произлегува дека само по овој основ 
авторите неосновано наплатиле вкупно 17.760,00 евра.    
 

Но, оваа сума не е и конечната штета по буџетот на општината, бидејќи во тендерската 
документација за лиењето на релјефите на четирите лава предвидена е вкупна површина од 74 м2, а 
излиени се 17.84 м2 помалку. Јавната набавка за лиењето на лавовите ја има добиено Fonderia 
Ferdinando Marinelli од Италија, па ако се погледне анексот кој општината го склучила со оваа фирма за 
релјефите на фонтаната на “Воинот на коњ“, ќе се види дека цената на лиење изнесува 7.500,00 евра за 
1 м2. Заклучокот е дека општината неосновано платила на Ferdinando Marinelli за неизработени 17,84 м2 
релјефи износ од 133.800,00 евра. Вкупната штета за општината, само по основ на овие  релјефи 
изнесува 151.560,00 евра (17.760 за авторите + 133.800 за лиење).   
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II. ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СПОМЕНИЦИТЕ 
 
 

1. Постапка за јавна набавка за изработка на спомениците 
 
Изработката на спомениците, скулптурите и релјефите била вршена по пат на 
отворена постапка за јавна набавка, со објавување на меѓународен оглас. 
Предмет на јавните набавки било лиење во бронза, или пак со изработка на 
споменикот во мермер.  
 
Градоначалникот на општината донесувал решение за јавната набавка, со кое 
се утврдува потребата од набавката, била определувана висината на 
планираните средства и именуван составот на Комисијата за нејзиното 
спроведување. 
 
Во тендерската документација општината ги определувала минималните услови 
кои економските оператори биле должни да ги исполнат, за да се квалификуваат 
и нивните понуди да бидат евалуирани. Исто така составен дел на тендерската 
документација биле и техничките спецификации на предметот на јавната 
набавка.  
 
 

2. Нерегуларности на спроведената постапка 
 
Од анализата на достапната документација, јавните набавки за изработка на 
спомениците можат да се поделат во на два дела, во зависност од временскиот 
период кога истите се спроведувани: првиот, во периодот Јуни 2008 – Јуни 2010 
година, и вториот од средината на 2010 до почетокот на 2013 година.  
 
Основниот, и единствен, елемент според кој овие два периоди суштествено се 
разликуваат е начинот на кој се имплементирани правилата за конкурентност и 
вистински пазарен натпревар на потенцијалните економски оператори.  
 
2.1. Фаворизирање на понудувачи и создадени услови за заобиколување на 
конкурентноста 
 
Во првиот период евидентна е интензивна застапеност на понудувачите 
Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli и Pietro Bazzanti & F. од Фиренца – 
Италија. Овие два економски оператори се сопственички поврзани преку лицето 
Фердинандо Маринели од Фиренца, кој се јавува и како нивнo овластено лице и 
заеднички потписник. 
 
Фаворизирањето на овие две фирми се одвивало на начин што останатите 
учесници на јавната набавка од различни причини  биле исклучувани од 
тендерот и на тој начин Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli или Pietro Bazzanti 
& F. останувале како единствени понудувачи. Притоа, од увидот во доставената 
документација, може да се констатира дека во голем број случаи останатите 
понудувачи биле исклучувани без јасно образложени причини, односно со 
образложенија кои се во спротивност со содржината на приложената тендерска 
документација на овие економски оператори.  
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Подетални податоци за начинот на кој биле елиминирани останатите учесници 
на тендерите, во кои учествувале и фирмите на Фердинандо Маринели, 
содржани се во делот III од овој извештај, во анализата за пооделните случаи. 
 
 

Примери за евалуација на тендерска документација 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Висок услов за економската и финансиската состојба на економските 
оператори 
 
Од анализата на спроведените постапки забележливо е дека во почетниот 
период, односно при јавните набавки за изработка на спомениците на Гоце 
Делчев, Даме Груев, Воин на коњ и Лавовите на мостот Гоце Делчев, бил 
поставуван енормно висок услов за економската и финансиската состојба на 
економските оператори, од 3 милиони евра годишен обрт во последните три 
години. Ваквиот услов е очигледно непропорционален на предметот на 
договорот за јавната набавка, што е забрането со одредбите од Законот за 
јавните набавки. Последицата од таквото дефинирање на тендерската 
документација е отсуство на елементарна конкуренција кај сите овие постапки. 
Евидентно од докумнтацијата, овој услов не можел да го исполни ниту еден од 
потенцијалните економски оператори, па поради тоа тие биле принудувани да 
бараат економска и финансиска подршка од други субјекти. 
 
2.3. Нееднаков третман на учесниците на тендерите 

 
Во постапките за изработка на спомениците на Гоце Делчев и 

Даме Груев, Никола Карев и Лавовите на мостот Гоце Делчев, 
понудата на РЖ Институт од Скопје била оценета како некомплетна и 
како таква не била предмет на евалуација, поради тоа што овој учесник 
во постапката не доставил докази за извршени работи во последните 30 
години и дека не приложил доказ дека извршил работи за музеи и 
државни институции. Од страна на комисијата за ЈН не била земена 
предвид документацијата која била приложена со оваа понуда, а од која 
може да се утврди дека за учеството на овој тендер РЖ Институт е 
подржан од правното лице Рударско топилнички басен  БОР од Србија, 
чии пак референци ги исполнуваат сите критериуми од огласот. 

 
 На тендерот за изработка на сопоменикот во мермер на Цар 
Јустинијан I, понудата на Piero Zanella била отфрлена, со образложение 
дека овој оператор не ги исполнувал минималните услови за техничка и 
професионална способност. Од увидот во приложената документација со 
понудата може да се констатира завидно високо ниво на 
професионалност на Piero Zanella, чија основна дејност е токму – изведба 
на работи, конструкции и обработки со употреба на мермери, гранити, 
камења и воопшто на сите други материјали од камен. Приложени се и 
докази за извршени значајни работи од мермер во САД, Италија и други 
земји, а понудувачот дал и изјава дека при  изведбата нема да ангажира 
други подизведувачи.  
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Наспроти ригорозниот третман на останатите учесници во тендерите, општината 
имала сосема спротивен, и недозволиво толерантен однос, кон тендерската 
документација приложена од Fonderia Ferdinando Marinelli и Pietro Bazzanti & F. 
Во делот III од овој извештај содржани се деталите од анализираните случаи, но 
генерално, сите понуди на Fonderia Ferdinando Marinelli и Pietro Bazzanti & F. ги 
содржат истите недостатоци, поради што тие не смееле да бидат прифатени 
како комплетни и морале да бидат елиминирани од страна на општината. 
 
Анализата на понудите и пропратната документација на овие фирми укажува на 
тоа дека тие содржат мноштво недостатоци, како од формален, така и од многу 
суштински аспект. Во најголем број случаи, каде овие фирми ги добиле 
тендерите (како единствени квалификувани), проблематични се документите со 
кои се докажува нивната способност за вршење на дејноста, која е поврзана со 
предметот на јавната набавка, економската и финансиската способност, како и 
техничката и професионална способност.  
 
Пример за формален, но едновремено и суштински недостаток на понудите е 
тендерската документација за професионална способност на понудувачот Pietro 
Bazzanti & F., кој ги добил тендерите за изработка на спомениците на Цар 
Самоил, Методија Андонов Ченто и Цар Јустинијан I и покрај тоа што е 
евидентно дека овој економски оператор не е регистриран за вршење на дејност 
поврзана со предметот на договорот за јавна набавка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Како потврда за привелегираниот третман кој го уживале Fonderia Ferdinando 
Marinelli и Pietro Bazzanti & F. говорат и примерите на прифаќање на нивните 
понуди без приложување на задолжителната банкарска гаранција за учество на 
тендерите. Така, во случаите на јавните набавки за Цар Јустинијан I и 
Гемиџиите, на овие понудувачи им било овозможено своите банкарски гаранции 
да ги приложат дополнително, по отварањето на понудите, што е забрането 
согласно Законот за јавни набавки, како и условите од тендерската 
документација.  Ваквиот недозволен потег на општината бил реализиран преку 
внесување на невистинита содржина во Извештаите на Комисијата за јавни 
набавки, каде се констатира дека овие понудувачи приложиле банкарски 

 

Pietro Bazzanti & F. ги добил тендерите за изработка на 
спомениците на Цар Самоил, Методија Андонов Ченто и Цар 
Јустинијан I. Понудата на овој понудувач е спорна од аспект на неговата 
професионалната способност, бидејќи овој субјект не е регистриран за 
вршење на дејност поврзана со предметот на договорот за јавна набавка. 
Предмет на овие набавки е изработка на скулптури во мермер, а според 
податоците од Стопанската комора на Фиренца,  Pietro Bazzanti е 
регистриран за трговија со скулптури, чување на стока за сметка на трети, 
трговија со антички мебел и предмети за уредување и орнаменти, гоблени 
и везови (сите антички) слики, печатени работи, минијатури и рамки, стари 
пари и предмети од ископини. Тоа значи дека овој понудувач не бил 
регистиран за обработка на мермер и немал способност за вршење на 
професионална дејност, согласно условите содржани во тендерската 
документација. 
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гаранции, што не е возможно, бидејќи гаранциите биле издадени со подоцнежен 
датум. Деталите за овие случувања содржани се во анализата на набавките за 
Цар Јустинијан I и Гемиџиите во делот III од овој извештај. 
 
Од договорите кои се склучувани со овој економски оператор, може да се 
констатира и несдоодветен третман на категориите подизведувачи и групна 
понуда. Таков пример се спомениците на Никола Карев, Воинот на коњ, Лавови, 
во кои во склучениот договор го добила фирмата Фондериа Артистика 
Фердинандо Маринели сас Фиренца – Италија. Во членот 4 се наведува дека 
нарачателот прифаќа изработувачот да склучи договори со следните 
подизведувачи:  Fonderia Artistica Guastini и Galleria Bazzanti. Наспроти тоа, од 
содржината на понудата може да се заклучи дека таа е поднесена од сите три 
субјекти и дека всушност се работи за т.н. групна понуда. Ваквата конфузија во 
поглед на својствата на овие субјекти, упатува на заклучотот дека општината ги 
евалуирала референците на подизведувачите, што е забрането со членот 144 
став 3 од ЗЈН; 
 
Индикативен е податокот дека овие две фирми на Фердинандо Маринели биле 
избрани како најдобри понудувачи единствено во ситуација кога останатите 
економски оператори биле елиминирани, поради разни причини. Според овој 
принцип, во периодот Јуни 2008 – Јуни 2010 година сите тендери за изработка 
на спомениците ги добиле Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli и Pietro Bazzanti 
& F.  
 

Табела 1 Преглед на пријавени учесници и спроведени јавни набавки  
во периодот јуни 2008 - јуни 2010 год. 

Број на 
јавна 
набавка 

 
Назив на објект 

 
Пријавени учесници – економски 
оператори и епилог на постапката 
 

 
07/2008 

Гоце Делчев и 
Даме Груев 

➢ Fonderia F. Marinelli – избран 
➢ РЖ Институт Скопје – исклучен 
➢ Garden Ornaments Stone – исклучен 

 

 
08/2008 

Никола Карев ➢ Fonderia F. Marinelli – избран 
➢ РЖ Институт Скопје – исклучен 
➢ Garden Ornaments Stone – исклучен 

 

 
09/2008 

Воин на коњ ➢ Fonderia F. Marinelli – избран 
➢ Garden Ornaments Stone – исклучен 

 

 
15/2008 

Лавови – десно 
(на мост Г. Делчев) 

➢ Fonderia F. Marinelli – избран 
➢ Garden Ornaments Stone – исклучен 

 

 
15/2008 

Лавови – лево 
(на мост Г.Делчев) 

➢ Fonderia F. Marinelli – избран 
➢ РЖ Институт Скопје – исклучен 
➢ Garden Ornaments Stone – исклучен 

 

 
32/2008 

Цар Самоил ➢ Pietro Bazzanti & F. – избран 
➢ Décor Marmi SRL – исклучен 
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33/2008 

Методија Андонов 
Ченто 

➢ Pietro Bazzanti & F. – избран 
➢ Décor Marmi SRL – исклучен 
➢ Piero Zanella SRL – исклучен 

 

 
02/2009 

Гемиџии ➢ Fonderia F. Marinelli – избран 
➢ РЖ Институт Скопје – исклучен 

 

 
04/2009 

Цар Јустинијан I ➢ Pietro Bazzanti & F. – избран 
➢ Piero Zanella SRL – исклучен 

 

 
10/2009 

Основачи на МРО ➢ Fonderia F. Marinelli – избран 
➢ РЖ Институт Скопје – исклучен 

 

 
11/2009 

Прво заседание на 
АСНОМ 

➢ Fonderia F. Marinelli – избран 
➢ РЖ Институт Скопје – исклучен 

 

 
Исто така индикативен е и податокот дека во сите ситуации кога Fonderia Artistica 
Ferdinando Marinelli и Pietro Bazzanti & F. ги добиле тендерите, сите елиминирани 
понудувачи понудиле драстично пониски цени од нивните. Доколку се споредат 
цените на понудите во 8-те случаи, од табела 2, каде Fonderia Ferdinando 
Marinelli и Pietro Bazzanti & F. ги добиле тендерите со елиминирање на другите 
понуди, се добива разлика од 257.962.558,00 ден., или 4.228.000,00 евра. За овој 
износ понудите на Fonderia Ferdinando Marinelli и Pietro Bazzanti & F. биле 
поскапи од другите понудувачи.   
 
Во оваа сума не е влезена пресметката за разликата во цена за трите 
преостанати објекти - Воин на коњ, Лавови – десно и Цар Самоил, бидејќи таму 
реално и нема други понуди. Но, доколку се прифати просечно повисоката цена 
од 153 %, која произлезе од споредбите во случаите каде имало уште еден 
(елиминиран) понудувач, произлегува дека само за овие три споменици 
општината платила дополнителни 230.000.000,00 ден., или 3.770.000,00 евра 
повеќе од реалните.1  
 
Според тоа, за изведбата (лиењето во бронза и изработката во мермер), 
само за наведените 11 споменици, општината Центар платила на Fonderia 
Ferdinando Marinelli и Pietro Bazzanti & F. износ од 487.962.558,00 денари, 
или околу 8.000.000,00 евра повеќе од она што реално било понудено и 
реално можело да се добие како цена од останатите понудувачи.  
 
Табела 2 Разлика во цени помеѓу прифатените на Fonderia Ferdinando Marinelli и 
Pietro Bazzanti & F. и исклучените понудувачи 
 

                                                           

1 Во пресметката на разликата во цени кај овие три споменици, изработувачите на овој извештај прифаќаат извесна 

толеранција во искажаната пресметка, со оглед да таа се базира на претпоставена ситуација кога би имало учество 

барем на уште еден понудувач, според примерите содржани кај останатите осум споменици.   
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Број на 
јавна 
набавка 

 
Назив на објект 

Цени кои се прифатени од  понудите на 
Artistica Ferdinando Marinelli и Pietro 
Bazzanti & F, споредени со цени кои се 
содржани во исклучените понуди 

 
07/2008 

Гоце Делчев и 
Даме Груев 

 
Fonderia F. Marinelli      52.275.000,00 ден.  
РЖ Институт Скопје     24.657.431,00 ден. 
                    разлика   27.617.569,00 ден. 

          поскапо за 112%   

 
08/2008 

Никола Карев  
Fonderia F. Marinelli      43.972.500,00 ден 
РЖ Институт Скопје     20.243.124,00 ден. 

         разлика    23.729.376,00 ден. 
         поскапо за 117% 

 
09/2008 

Воин на коњ Fonderia F. Marinelli     277.543.900,00 ден. 
Garden Ornaments Stone – без документи 

 

 
15/2008 

Лавови – десно 
(на мост Г. Делчев) 

Fonderia F. Marinelli      70.150.000,00 ден. 
Garden Ornaments Stone –  без документи 

 

 
15/2008 

Лавови – лево 
(на мост Г.Делчев) 

Fonderia F. Marinelli       71.980.000,00 ден. 
РЖ Институт Скопје      27.572.000,00 ден. 

         разлика     44.408.000,00 ден. 
         поскапо за 161% 

 
32/2008 

Цар Самоил Pietro Bazzanti & F.        84.180.000,00 ден. 
Décor Marmi SRL           без документи 

 

 
33/2008 

Методија Андонов 
Ченто 

Pietro Bazzanti & F.        47.885.000,00 ден. 
Piero Zanella SRL –        14.640.000,00 ден. 

         разлика      33.245.000,00 ден. 
         Поскапо за 227% 

 
02/2009 

Гемиџии Fonderia F. Marinelli       59.634.000,00 ден 
РЖ Институт Скопје      35.935.579,00 ден 
                 разлика       23.698.421,00 ден. 
                 поскапо за 165% 

 
04/2009 

Цар Јустинијан I Pietro Bazzanti & F.        75.640.000,00 ден. 
Piero Zanella SRL           46.009.250,00 ден. 

        разлика       29.630.750,00 ден. 
        поскапо за 164% 

 
10/2009 

Основачи на МРО Fonderia F. Marinelli        62.424.000,00 ден 
РЖ Институт Скопје       34.751.084,00 ден.   
                  разлика       27.672.916,00 ден. 
                  поскапо за 179% 

11/2009 Прво заседание на 
АСНОМ 

Fonderia F. Marinelli        96.380.000,00 ден. 
РЖ Институт Скопје       48.419.474,00 ден. 

        разлика       47.960.526,00 ден. 
        поскапо за  99% 

По јавната набавка 11/2009 (Прво заседание на АСНОМ) Fonderia Ferdinando 
Marinelli дава свои понуди уште на неколку тендери, но не успеава да добие ниту 
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еден, а дефинитивно се откажува од аплицирање кога отпочнале да се 
спроведуваат јавни набавки со електронска аукција.  
 

Табела 3 Fonderia Ferdinando Marinelli и Pietro Bazzanti & F. во ниту еден случај  
не успеале да победат кога покрај нивната била евалуирана 

 и барем уште една друга понуда    

Број на 
јавна 
набавка 

 
Назив на објект 

 
Пријавени учесници – економски 
оператори и епилог на постапката 
 

 
17/2009 

Карпош ➢ РЖ Институт Скопје – избран 
➢ Fonderia F. Marinelli – евалуиран 

 

 
18/2009 

Св.Кирил и Методиј ➢ РЖ Институт Скопје – избран 
➢ Fonderia F. Marinelli – евалуиран 

 

 
19/2009 

Св.Климент и Наум 
Охридски 

➢ РЖ Институт Скопје – избран 
➢ Fonderia F. Marinelli – евалуиран 

 

 
02/2010 

Воин ➢ Guastini SRL – избран 
➢ Леарница Ујевиќ – евалуиран 
➢ Grande Progetti D’arte – евалуиран 
➢ Fonderia F. Marinelli – евалуиран 
➢ РЖ Институт Скопје – исклучен 
 

 
03/2010 

Македонски 
бранители 

➢ Леарница Ујевиќ – избран 
➢ РЖ Институт Скопје – евалуиран 
➢ Grande Progetti D’arte – евалуиран 
➢ Guastini SRL – евалуиран 

 

 
10/2010 

Ѓорѓија Пулевски ➢ Леарница Јеремиќ – избран 
➢ Guastini SRL – евалуиран 
➢ Fonderia F. Marinelli – евалуиран 
➢ РЖ Институт Скопје – евалуиран 
➢ Леарница Ујевиќ – евалуиран 

 

11/2010 Димитрија Чуповски 
 
 
електронска аукција 

➢ Леарница Јеремиќ – избран 
➢ Guastini SRL – евалуиран 
➢ Fonderia F. Marinelli – евалуиран 
➢ РЖ Институт Скопје – евалуиран 
➢ Леарница Ујевиќ – евалуиран 

 

 
12/2010 
 

Паднатите херои за 
Македонија  
 
електронска аукција 

➢ Леарница Јеремиќ – избран 
➢ Guastini SRL – евалуиран 
➢ Fonderia F. Marinelli – евалуиран 
➢ РЖ Институт Скопје – евалуиран 
➢ Леарница Ујевиќ – евалуиран 

 

 
16/2010 

Мост ОКО 
(скулптури) 

➢ Леарница Јеремиќ– избран 
➢ Fonderia F. Marinelli – евалуиран 
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електронска аукција 

➢ РЖ Институт Скопје – евалуиран 
➢ Guastini SRL – евалуиран 
➢ Леарница Ујевиќ – евалуиран 

 

 
02/2011 

Мост на уметноста 
(скулптури) 
 
електронска аукција  

➢ РЖ Институт Скопје – избран 
➢ Леарница Јеремиќ – исклучен 
➢ Guastini SRL – евалуиран 
➢ Леарница Ујевиќ – евалуиран 

 

 
04/2011 

Питу Гули 
 
 
електронска аукција 

➢ Леарница Јеремиќ – избран 
➢ Guastini SRL – евалуиран 
➢ РЖ Институт Скопје – евалуиран 
➢ Леарница Ујевиќ – евалуиран 

 

 
15/2011 

Колонада  
(скулптури на музи и 
лавови) 
електронска аукција 

 

➢ РЖ Институт Скопје – избран 
➢ Леарница Јеремиќ – евалуиран 

 

 
25/2011 

Баррелјефи на  
плошттад  Пресвета 
Богородица 
електронска аукција 

 

➢ Леарница Јеремиќ – избран 
➢ РЖ Институт Скопје – евалуиран 
➢ Леарница Панко, Скопје – исклучен 

 

 
05/2012 

Хртисто Узунов 
 
електронска аукција 

➢ Леарница Панко, Скопје – избран 
➢ РЖ Институт Скопје – евалуиран 
➢ Група понуд. Мак Примат – исклучен 

 

 
06/2012 

Васил Чакаларов 
 
електронска аукција 

➢ РЖ Институт Скопје – избран 
➢ Леарница Панко - евалуиран 
➢ Група понуд. Мак Примат – исклучен 
➢ Бауер БГ Скопје – исклучен 

 

 
21/2012 

Пјетр Богдани 
 
 
електронска аукција 

➢ Guastini SRL – избран 
➢ Леарница Ујевиќ – евалуиран 
➢ РЖ Институт Скопје – евалуиран 
➢ Леарница Панко, Скопје – исклучен 
 

 
22/2012 

Јосиф Багери 
 
 
електронска аукција 

➢ Guastini SRL – избран 
➢ Леарница Ујевиќ – евалуиран 
➢ РЖ Институт Скопје – евалуиран 
➢ Леарница Панко, Скопје – исклучен 

 

 
23/2012 

Неџат Аголи 
 
 
електронска аукција 

➢ Guastini SRL – избран 
➢ Леарница Ујевиќ – евалуиран 
➢ РЖ Институт Скопје – евалуиран 
➢ Леарница Панко, Скопје – исклучен 

 

 
24/2012 

Павел Шатев 
Христо Татарчев и 

➢ Guastini SRL – избран 
➢ Леарница Ујевиќ – евалуиран 
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Кузман Јосиф. Питу 
електронска аукција  

➢ РЖ Институт Скопје – евалуиран 
➢ Леарница Панко, Скопје – исклучен 

 

 
 
Од презентираната табела бр.3 може да се забележи трендот на зголемен 
интерес и учество на поголем број на економски оператори веднаш откако 
престанала практиката за елиминирање на понудите од другите учесници, 
односно кога отпочнало со евалуација и други фирми, покрај оние на 
Фердинандо Маринели. Така, веќе на тендерите бр.02/2010, 03/2010 и 10/2010 
се јавуваат и се евалуираат по 4-5 економски оператори, со што се отвара 
простор за конкуренција и добивање на поповолни цени за општината. 
 
2.4. Воведување на електронска аукција 
 
Вториот период започнува со тендерот бр.11/2010  за лиење на споменикот на 
Димитрија Чуповски објавен во јуни 2010 год. Во оваа постапка за прв пат била 
воведена електронска аукција, како последна фаза во јавната набавка. Кај оваа 
јавна набавка, како и кај сите преостанати заклучно со бр.24/2012, забележливо 
е големото намалување на цените на понудувачите во фазата на електронска 
аукција. Овој факт упатува на заклучокот дека во претходниот период огромни 
парични средства неосновано се одлеале од буџетот на општината Центар, 
единствено поради начинот на кој се спроведувале јавните набавки, кога, со 
незаконското фаворизирање на фирмите на Фердинандо Маринели од Фиренца, 
била оневозможена реална конкуренција. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. АНАЛИЗА НА СЛУЧАИ 

 
Јавна набавка за споменикот на Паднатите херои за Македонија, на која 

биле пријавени пет учесници. Јавна набавка ја добила фирмата Леарница Јеремиќ 
од Србија. Во оваа постапка карактеристично е за одбележување драстичното 
намалување на понудената цена, како и фактот што набавката е добиена од 
учесникот кој во првата фаза имал убедливо највисока цена. Во својата првична 
понуда овој учесник понудил цена од 44.962.650,00 денари, но при електронската 
аукција, во негативното наддавање со останатите учесници, Леарница Јеремиќ ја 
намал цената на 16.900.099,00 ден., што преставува намалување од околу 65%. 

 
  Јавна набавка за спомениците на Павел Шатев, Христо Татарчев и Кузман 
Јосифовски Питу. На оваа јавна набавка се пријавиле четири учесници, а 
договорот го добила фирмата Fonderia Artistica Guastini од Италија, при што 
повторно имаме драстичното намалување на понудената цена. Во својата првична 
понуда овој учесник имал убедливо највисока цена, со понуда од 101.699.400,00 
денари, но при електронската аукција, во негативното наддавање со останатите 
учесници, Fonderia Artistica Guastini од Италија ја намал цената на 11.022.100,00 
ден., што преставува намалување од скоро 90%.  
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ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ и ДАМЕ ГРУЕВ 

l. Договарање со авторот Жарко Башевски: 

Во премер – пресметката од авторот за споменикот на Гоце Делчев, а која е 
прифатена од општината, содржани се крајно нереални ставки: 
1, Закупнина на простор за 7 месеци = 15.000 евра. Ова е вон секоја пазарна 
логика, бидејќи закуп на хагар, или сличен простор во Скопје изнесува околу 2 
евра/м2. 
2. Набавка на глина и сета потребна опрема за изработка на споменикот (алати, 
шестари, шпакли) = 14.000 евра. Која е оправданоста на авторот да му се плаќа 
за набавка на алат, кој тој самиот мора да го има, како уметник – ваљар. Сумата 
е огромна, па не е јасно што се влегува во неа, по количини и цени. 
3. Изработка на гипсен калап (негатив, позитив) погоден за лиење во бронза = 
34.000 евра. Ако сите материјални трошоци веќе се прикажани и пресметани не 
е јасно што преставува оваа позиција. Ова е збунувачки, бидејќи хонорарите на 
авторот и неговите помошници влезени се во други засебни позиции!? 
 
Потполно истата премер – пресметка е дадена и за споменикот на Даме 
Груев, така што на автрот му се исплатени вкупно 310.000,00 евра. 
 
ll. Јавна набавка за лиење бр.07/08 
 
На овој оглас се пријавиле два учесника и тоа Fonderia Ferdinando Marinelli и РЖ 
Институт од Скопје.   
Во извештајот на комисијата за ЈН (без број и датум) стои констатација дека во 
прифатената понуда на Fonderia Ferdinando Marinelli од Италија приложен е 
валиден доказ дека овој еконмски оператор има минимум 3 милиони евра 
годишен обрт во последните три години. Ова не е точно, бидејќи тој самиот нема 
толкав годишен обрт за 2007 година, а за претходните години воопшто не е 
презентиран релевантен доказ. Во оваа понуда има извесен “документ“ во кој се 
вели дека трите правни лица (Fonderia F. Marinelli, Fonderia Artistica  Guastini и 
Galleria Bazzanti) заедно имаат повеќе од 3 милиони евра просечен годишен обрт 
во последните три години. Овој документ не може да се прифати како 
релевантен, по содржина и форма, бидејќи не е јасно кој го сочинил, нема 
потпис, ниту печат. Треба да се напомене и тоа дека споменатите три правни 
субјекти не настапиле во оваа постапка како група на понудувачи, согласно 
членот 41 од ЗЈН, со оглед да понудата е од  Fonderia F. Marinelli a останатите 
два субјекти се негови подизведувачи. Според тоа понудата на Fonderia F. 
Marinelli не смеела да биде прифатена како валидна и комплетна, бидејќи овој 
оператор не го исполнил условот за Минимум критериум за утврдување на 
економската и финансиската состојба на операторот, дефинирани со огласот за 
јавна набавка бр.07/2008. 
 
Од друга страна пак понудата на РЖ Институт од Скопје била оценета како 
некомплетна и како таква не била предмет на евалуација, поради тоа што овој 
учесник во постапката не доставил докази за извршени работи во последните 30 
години и дека не приложил доказ дека извршил работи за музеи и државни 
институции. Од страна на комисијата за ЈН не била земена предвид 
документацијата која била приложена со оваа понуда, која може да се утврди 
дека за учеството на овој тендер РЖ Институт е подржан од правното лице 
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Рударско топилнички басен  БОР од Србија, чии пак референци ги исполнуваат 
сите критериуми од огласот. 
 
Епилогот од ваквата евалуација е одбивање на понудата на РЖ Институт од 
Скопје, кој понудил цена од  24.657.431,00 ден, а прифатена е понудата на 
Fonderia F. Marinelli со цена од 52.275.000,00 ден.  
 
 
НИКОЛА КАРЕВ 

Јавна набавка за лиење бр.08/08 
 
Огласот за јавна набавка за лиење на споменикот е објавен на 18.06.2008 год., 
а во тендерската документација содржана е и фотографија од макетата, 
изработена од авторот Благоја Ангелкоски. Меѓутоа, во време на објавувањето 
на овој оглас сеуште не била завршена постапката за изработка на идејниот 
проект, со оглед да финансиската понуда од авторот била доставена до 
општината дури на 08.07.2008 год., а тој ден бил склучен и договорот за 
изработка на модели на скулптури и релјефи. Тоа значи дека постапката за 
лиење на споменикот е отпочната врз основа на идејно решение за кое 
сеуште не се знаело дека ќе биде изведено, по која цена и сл. 
 
На огласот за лиење на споменикот се пријавени 3 понудувачи и тоа: РЖ 
Институт од Скопје, со понудена цена од 20.243.124,00 ден.,  Fonderia F. Marinelli 
со цена од 43.972.500,00 ден. и Garden Ornaments Stone, кој воопшто не 
доставил тендерска документација.  Понудата на РЖ Институт е отфрлена 
поради тоа што наводно не бил доставе доказ за извршени работи во 
последните 30 години, со вредности и датуми, како и доказ за извршени работи 
за музеи и државни институции. Меѓутоа, во понудата на РЖ Институт има листа 
на главните услуги направени во последните 30 години, со датум од 22.08.2008 
год. потпишана од Рударско топилнички басен – Бор од Србија, кој се јавува како 
субјект на подршка на техничката и професионална способност на понудувачот 
РЖ Институт. Во оваа листа наведени се дела (споменици и скулптури), 
изработени за музеи и државни институции, со датуми и вредности. Оваа 
околност ја доведува под сомневање основаноста за отфрлањето на понудата 
на РЖ Институт од Скопје. 
Наспроти тоа, во понудата на Fonderia F. Marinelli содржани се повеќе формални, 
но и суштински неправилности:  

➢ Самата понуда и прилозите се на англиски и италијански, со очајно лош 
превод на македонски јазик, што преставува сериозна пречка за 
евалуација на понудата.  

➢ Од договорот кој е склучен со овој економски оператор, може да се 
констатира дека работата ја добила фирмата Фондериа Артистика 
Фердинандо Маринели сас Фиренца – Италија, при што во членот 4 се 
наведува дека нарачателот прифаќа изработувачот да склучи договори со 
следните подизведувачи:  Fonderia Artistica Guastini и Galleria Bazzanti.  
Наспроти тоа, од содржината на понудата може да се заклучи дека таа е 
поднесена од сите три субјекти и дека всушност се работи за т.н. групна 
понуда. Ваквата конфузија во поглед на својствата на овие субјекти, 
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упатува на заклучотот дека општината ги евалуирала референците на 
подизведувачите, што е забрането со членот 144 став 3 од ЗЈН. 

➢ При евалуацијата на понудата, во делот на економската и финансиска 
состојба, земен е предвид вкупниот годишен промет на трите споменати 
субјекти за 2007 год., со оглед да Fonderia F. Marinelli немала годишен 
промет од 3 милиони евра. Спорна е и околноста дали овие три субјекти 
имале заедно повеќе од 3 милиони евра и во претходните три години, 
бидејќи во доставената документација постои само еден документ на 
меморандум од Fonderia F. Marinelli, кој не е потпишан, ниту пак заверен 
од никого, а во кој се вели дека трите фирми заедно го исполнуваат овој 
услов. Доставени се и некакви финансиски извештаи, чија автентичност и 
веродостојност не е можно да бидат утврдени, со оглед да истите се на 
италијански јазик, без македонски превод. 

➢ Во документацијата на понудата од Fonderia F. Marinelli нема листа на 
извршени работи, со искажани цени на тие работи. 

 
Од овие причини понудата на Fonderia F. Marinelli морала да биде отфрлена како 
некомплетна и постапката за јавна набавка повторена. Наместо тоа општината 
склучила договор со Fonderia F. Marinelli, а чија понуда била за повеќе од двојно 
поскапа од онаа на РЖ Институт (разликата во цена е 23.729.376,00 ден.) 
 
Не е јасна причината поради која понудите не биле отворени на 11.08.2008, како 
што било наведено во огласот, туку на 26.08.2008 год. 

   
 

ВОИН НА КОЊ 
 
l. Договарање со авторот Валентина Стевановска: 
 
Предмер пресметката на авторот е крајно паушално изработена.  Кај секоја од 
позициите (коњаник, релјефи, војници и лавови) стои воопштена формулација 
дека во понудената цена влегува: “Авторски хонорар, материјали, работници, 
простор, моделирање, лиење во гипс (негатив-позитив), лиење во полиестер 
(негарив-позитив), транспорт на гипс, транспорт на глина, изработка на 
конструкции.“ Ваквиот пристап на авторот не овозможува никаква проверка на 
видот, мерите и цените на елементите врз чија основа е направена 
калкулацијата, така што вкупната цена која била договорена при непосредното 
договарање во износ од 649.000,00 евра, нема адекватно образложение. 
Нејасни се и пресметаните количини на релјефите, бидејќи во пресметката на 
авторот стои вкупно 225 м2, додека пак во техничката спецификација на 
тендерот за лиење стои количина од 137 м2. За изработката на моделите на 
релјефите аторот пресметал цена од вкупно 315.000,00 евра. 
 
ll. Јавна набавка за лиење бр.09/08 
 
На огласот за оваа јавна набавка пристигната е само една понуда, која била 
предмет на евалуација од нарачателот. Понудата е од Fonderia Artistica 
Ferdinando Marinelli од Фиренца, Италија, со понудена цена од 4.549.900,00 евра 
и истата е прифатена од страна на општината Центар. 
Меѓутоа, оваа понуда содржи повеќе формални, но и суштински неправилности:  
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➢ Самата понуда и прилозите се на англиски и италијански, со очајно лош 
превод на македонски јазик, што преставува сериозна пречка за 
евалуација на понудата;  

➢ Од договорот кој е склучен со овој економски оператор, може да се 
констатира дека работата ја добила фирмата Фондериа Артистика 
Фердинандо Маринели сас Фиренца – Италија, при што во членот 4 се 
наведува дека нарачателот прифаќа изработувачот да склучи договори со 
следните подизведувачи:  Fonderia Artistica Guastini и Galleria Bazzanti.  
Наспроти тоа, од содржината на понудата може да се заклучи дека таа е 
поднесена од сите три субјекти и дека всушност се работи за т.н. групна 
понуда. Ваквата конфузија во поглед на својствата на овие субјекти, 
упатува на заклучотот дека општината ги евалуирала референците на 
подизведувачите, што е забрането со членот 144 став 3 од ЗЈН; 

➢ При евалуацијата на понудата, во делот на економската и финансиска 
состојба, земен е предвид вкупниот годишен промет на трите споменати 
субјекти за 2007 год., со оглед да Fonderia F. Marinelli немала годишен 
промет од 3 милиони евра. Спорна е и околноста дали овие три субјекти 
имале заедно повеќе од 3 милиони евра и во претходните три години, 
бидејќи во доставената документација постои само еден документ на 
меморандум од Fonderia F. Marinelli, кој не е потпишан, ниту пак заверен 
од никого, а во кој се вели дека трите фирми заедно го исполнуваат овој 
услов. Доставени се и некакви финансиски извештаи, чија автентичност и 
веродостојност не е можно да бидат утврдени, со оглед да истите се на 
италијански јазик, без македонски превод. Во поглед на оваа околност 
нејасна е констатацијата, содржана во Извештајот на комисијата за јавни 
набавки, каде во делот на економска и финансиска состојба на Fonderia 
F. Marinelli се вели дека овој понудувач го исполнува условот од минимум 
3 милиони годишен обрт за последните три години и дека тоа се докажува 
со “документ издаден од соодветна институција, кој е валиден и не е 
постар од 6 месеци“. Меѓутоа, во овој извештај не се посочува на кој 
конкретен документ се мисли, ниту пак тоа може да се утврди со увид во 
документацијата која е приложена од понудувачот;  

➢ Во документацијата на понудата од Fonderia F. Marinelli нема листа на 
извршени работи, со искажани цени на тие работи. 

 
Од овие причини понудата на Fonderia F. Marinelli морала да биде отфрлена како 
некомплетна и постапката за јавна набавка повторена.  
 
За релјефите на споменикот направен е и анекс кон договорот, за лиење на 
дополнителни 23 м2 релјефи, за цена од 172.500,00 евра. Тоа значи дека со 
Fonderia F. Marinelli била договорена цена од 7.500,00 евра за 1 м2 релјеф. Овој 
податок е релевантен заради утврдување на цената која неосновано била 
платена кај други споменици, каде биле лиени и испорачани помали површини 
на релјеф од оние што се содржани во техничката спецификација на набавката. 

Не е јасна причината поради која понудите не биле отворени на 11.08.2008, како 
што било наведено во огласот, туку на 26.08.2008 год. 
 

ЛАВОВИ НА МОСТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
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ЛАВОВИ – десно (според течението на реката) 
 
Јавна набавка за лиење бр.15/08 
 
На јавната набавка за лиење на овие склулптури се пријавиле два учесника од 
Италија - Fonderia Ferdinando Marinelli  и Garden Ornaments Stone. Всушност, 
може да се каже дека реално имало само еден понудувач, бидејќи со својата 
понуда Garden Ornaments Stone воопшто нема доставено тендерска 
документација, па поради тоа оваа понуда е отфрлена како некомплетна. 
Останува нејасна вистинската причина за појавувањето на оваа фирма и 
нејзиното “конкурирање“ за добивање на набавката. 
Според тоа, како единствена квлификувана била понудата на Fonderia 
Ferdinando Marinelli, која и била прифатена како најповолна, со понудена цена 
од 1.150.000,00 евра, без пресметан ДДВ. Меѓутоа, понудата на Fonderia 
Ferdinando Marinelli е проблематична од повеќе причини: 
    

➢ Самата понуда и прилозите се на англиски и италијански, со очајно лош 
превод на македонски јазик, што преставува сериозна пречка за 
евалуација на понудата.  

➢ Од договорот кој е склучен со овој економски оператор, може да се 
констатира дека работата ја добила фирмата Фондериа Артистика 
Фердинандо Маринели сас Фиренца – Италија, при што во членот 4 се 
наведува дека нарачателот прифаќа изработувачот да склучи договори со 
следните подизведувачи:  Fonderia Artistica Guastini и Galleria Bazzanti.  
Наспроти тоа, од содржината на понудата може да се заклучи дека таа е 
поднесена од сите три субјекти и дека всушност се работи за т.н. групна 
понуда. Ваквата конфузија во поглед на својствата на овие субјекти, 
упатува на заклучотот дека општината ги евалуирала референците на 
подизведувачите, што е забрането со членот 144 став 3 од ЗЈН. 

➢ При евалуацијата на понудата, во делот на економската и финансиска 
состојба, земен е предвид вкупниот годишен промет на трите споменати 
субјекти за 2007 год., со оглед да Fonderia F. Marinelli немала годишен 
промет од 3 милиони евра. Спорна е и околноста дали овие три субјекти 
имале заедно повеќе од 3 милиони евра и во претходните три години, 
бидејќи во доставената документација постои само еден документ на 
меморандум од Fonderia F. Marinelli, кој не е потпишан, ниту пак заверен 
од никого, а во кој се вели дека трите фирми заедно го исполнуваат овој 
услов. Доставени се и некакви финансиски извештаи, чија автентичност и 
веродостојност не е можно да бидат утврдени, со оглед да истите се на 
италијански јазик, без македонски превод. 

➢ Во документацијата на понудата од Fonderia F. Marinelli нема листа на 
извршени работи, со искажани цени на тие работи. 

 
Од овие причини понудата на Fonderia F. Marinelli морала да биде отфрлена како 
некомплетна и постапката за јавна набавка повторена. 
 
 
ЛАВОВИ – лево 
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Јавна набавка за лиење бр.16/08 
 
И на оваа јавна набавка се пријавиле два учесника, но сега, покрај Fonderia 
Ferdinando Marinelli  од Италија се своја понуда дала и фирмата РЖ Институт од 
Скопје. Комисијата за јавни набавки оценила дека во тендерската документација 
на РЖ Институт од Скопје нема доказ за извршени работи за државни 
институции и музеи, па поради тоа оваа понуда е отфрлена како некомплетна. 
Меѓутоа, со документацијата на овој понудувач доставена е и Изјава за подршка 
од Рударско топилничарскиот басен БОР од Србија, со која овој субјект ги става 
на располагање на РЖ Институти своите технички и професионални ресурси, а 
во функција на извршувањето на работите според огласот за јавна набавка 
бр.16/2008. Доставена е и обемна документација за референците на Рударско 
топилничарскиот басен БОР, од кои може да се констатира дека се работи за 
мошне релевантен субјект во доменот на лиењето на скулптури.  
 
Овие околности сериозно ја проблематизираат одлуката за елиминирање на 
понудата на РЖ Институт од Скопје и прифаќање на единствената преостаната 
понуда на Fonderia Ferdinando Marinelli. И оваа понуда на Fonderia Ferdinando 
Marinelli е со потполно идентичните недостатоци како понудата за Лавови – 
десно, поради што морала да биде отфрлена, а постапката повторена.  
 
Впечатлива е и огромната разлика во понудените цени на двата учесника. 
Цената на Fonderia Ferdinando Marinelli е 1.180.000,00 евра, додека пак на РЖ 
Институт Скопје 452.000,00 ден. 
 
Во техничката спецификација за скулптурите на лавови на мостот Гоце Делчев 
предвидени се вкупно 74 м2 релјефи (за четирите постаменти), но од страна на 
Fonderia Ferdinando Marinelli  излиени се 17.84 м2 помалку. Ако се погледне 
анексот кој општината го склучила со оваа фирма за релјефите на фонтаната на 
“Воинот на коњ“, ќе се види дека цената на лиење изнесува 7.500,00 евра за 1 
м2. Заклучокот е дека општината неосновано платила на Ferdinando Marinelli за 
неизработени 17,84 м2 релјефи износ од 133.800,00 евра.  
 

 

 

 

 

ЦАР САМОИЛ 
 
Јавна набавка за изработка во мермер бр.32/08 
 
Во оваа постапка се пријавиле два понудувачи од Италија: Pietro Bazzanti од 
Фиренца и Decor Marmi од Винченца. Понудата на Décor Marmi била отфрлена 
како некомплетна, поради недоставена банкарска гаранција за учество. 
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Но, спорна е понудата и на понудувачот Pietro Bazzanti, бидејќи овој субјект не е 
регистриран за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка. Предмет на оваа набавка е изработка на скулптура на Цар Самоил во 
мермер, а според податоците од Стопанската комора на Фиренца,  Pietro 
Bazzanti е регистриран за трговија со скулптури, чување на стока за сметка на 
трети, трговија со антички мебел и предмети за уредување и орнаменти, гоблени 
и везови (сите антички) слики, печатени работи, минијатури и рамки, стари пари 
и предмети од ископини. Тоа значи дека овој понудувач немал способност за 
вршење на професионална дејност, согласно точка 2.3 од огласот за 
доделување на договор за јавна набавка бр.32/2008.  
 
Исто така овој понудувач не ги исполнувал и минималните услови за економско 
и финансиака состојба, што може да се заклучи и од содржината на Извештајот 
на Комисијата за јавни набавки од 23.12.2008 год. Имено, во делот за 
објаснување на (не)валидноста на доставениот документ стои констатација дека 
не е дадено валидно мислење за билансот на успех, додека пак графите за 
Исполнетост на минималните услови се празни, без никакви податоци. Според 
условите од тендерската документација, тука би требало да биде содржан 
податок дека понудувачот има најмалку 1.000.000 евра годишен приход во 
последните три години. 
    
Поради тоа и оваа понуда морала да биде отфрлена и постапката повторена. 
Наместо тоа, општината Центар со понудувачот Pietro Bazzanti склучила договор 
за јавна набавка за изработка на споменикот на Цар Самоил за износ од 
1.380.000,00 евра. 
 

МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО 
 
Јавна набавка за изработка во мермер бр.33/08 
 
Во оваа постапка се пријавиле три понудувачи од Италија: Pietro Bazzanti од 
Фиренца, Decor Marmi од Винченца и Piero Zanella од Верона. Понудите на Décor 
Marmi и Piero Zanella билe отфрлени како некомплетни. 
 
Но, спорна е понудата и на понудувачот Pietro Bazzanti, бидејќи овој субјект не е 
регистриран за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка. Предмет на оваа набавка е изработка на скулптура на Методија 
Андонов Ченто во мермер, а според податоците од Стопанската комора на 
Фиренца,  Pietro Bazzanti е регистриран за трговија со скулптури, чување на стока 
за сметка на трети, трговија со антички мебел и предмети за уредување и 
орнаменти, гоблени и везови (сите антички) слики, печатени работи, минијатури 
и рамки, стари пари и предмети од ископини. Тоа значи дека овој понудувач 
немал способност за вршење на професионална дејност, согласно точка 2.3 од 
огласот за доделување на договор за јавна набавка бр.33/2008.  
 
Исто така овој понудувач не ги исполнувал и минималните услови за економско 
и финансиака состојба, што може да се заклучи и од содржината на Извештајот 
на Комисијата за јавни набавки. Имено, во делот за објаснување на 
(не)валидноста на доставениот документ стои констатација дека не е дадено 
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валидно мислење за билансот на успех, додека пак графите за Исполнетост на 
минималните услови се празни, без никакви податоци. Според условите од 
тендерската документација, тука би требало да биде содржан податок дека 
понудувачот има најмалку 1.000.000 евра годишен приход во последните три 
години. 
 
Поради тоа и оваа понуда морала да биде отфрлена и постапката повторена. 
Наместо тоа, општината Центар со понудувачот Pietro Bazzanti склучила договор 
за јавна набавка за изработка на споменикот на Методија Андонов Ченто за 
износ од 785.000,00 евра. 
 
Во случајот на оваа јавна набавка дополнителна забуна создава фактот што во 
Извештајот од Комисијата за јавни набавки стои податок дека Pietro Bazzanti 
понудил цена од 1.380.000,00 евра, додека пак во договорот, кој е склучен со 
оваа фирма, фигурира цена од 785.000,00 евра!? 
    
 
ГЕМИЏИИТЕ 
 
l. Договарање со авторот Ангел Коруновски: 

 

Од страна на авторот направена е пресметка на трошоци, чија калкулација е 
базирана на период од 20 месеци, но работата е извршена многу побргу, па 
склулптурите се предадени во рок од 11, а релјефите за 14 месеци. Тоа упатува 
на заклучок дека во прифатената пресметка авторот вкалулирал нереални 
трошоци за изнајмување на хала и надоместоци за соработници и други фиксни 
трошоци за 9, односно 6 месеци. 
 

ll. Јавна набавка за лиење бр.02/09 
 
Во оваа постапка се пријавиле два понудувачи: РЖ Институт од Скопје, со 
понудена цена од 35.935.579,00 ден.  и Fonderia F. Marinelli со цена од 970.000,00 
евра (59.634.000,00 ден). Понудата на РЖ Институт е отфрлена поради 
неприфатливост на доказот дека странскиот партнер Piero Zanella ќе му пружи 
соодветна техничка и професионална подршка. Затоа била прифатена понудата 
на Fonderia F. Marinelli. Меѓутоа и оваа понуда морала да биде отфрлена, поради 
тоа што во приложената документација е доставена банкарска гаранција која 
немала важност од најмалку 90 дена од денот на отварањето на понудите. 
Гаранцијата на Fonderia F. Marinelli била со покус рок од предвидениот за 
40 дена. Согласно точка 4.6.3 од тендерската документација, ваквата понуда на 
Fonderia F. Marinelli морала да биде отфрлена како неприфатлива. Наместо тоа, 
на овој понудувач дозволено му било дополнително да достави нова гаранција, 
која била издадена на 26.03.2009 год., па апсолутно е нејасна и нелогична 
констатацијата на Комисијата за јавни набавки, кога во својот извештај заведен 
под бр.21-155/2 од 17.03.2009 год. вели дека “Економскиот оператор самиот 
увидел дека банкарската гаранција  е со пократок рок и достави друга банкарска 
гаранција со уреден рок во време на разгледување на тендерската 
документација.“ Со ваквото постапување на понудувачот Fonderia F. Marinelli со 
прекршување на условите на тендерот дадена му е можност за склучување на 
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договорот за леење на споменикот и покрај тоа што неговата понуда била за 
23.698.421,00 денари повисока од понудата на РЖ Институт. 
 
 
ЦАР ЈУСТИНИЈАН I 
 
Јавна набавка за изработка во мермер бр.04/09 
 
Во оваа постапка се пријавиле два понудувачи: . Piero Zanella од Италија, кон 
понудил 754.250,00 евра и Pietro Bazzanti од Италија, со понуда од 1.240.000,00 
евра. Во записникот за отварање на понудите кај Pietro Bazzanti стои дека 
неговата понудена цена од 1.240.000,00 евра е со ДДВ, додека пак во склучениот 
договор оваа цена е означена како без ДДВ. 
 
Понудата на Piero Zanella била отфрлена, со образложение дека овој оператор 
не ги исполнувал минималните услови за техничка и професионална 
способност. Од увидот во приложената документација со понудата може да се 
констатира завидно високо ниво на професионалност на Piero Zanella, чија 
основна дејност е токму – изведба на работи, конструкции и обработки со 
употреба на мермери, гранити, камења и воопшто на сите други камени 
материјали. Приложени се и докази за извршени значајни работи од мермер во 
САД, Италија и други земји, а понудувачот дал и изјава дека при  изведбата нема 
да ангажира други подизведувачи.Од друга страна пак, понудата на Pietro 
Bazzanti морала да биде отфрлена, и тоа од неколку причини. Имено, според 
условите на тендерот, дефинирани во точка 4.5 од тендерската документација, 
понудите треба да важат најмалку 90 дена од денот на отварањето на понудите. 
Согласно пак точката 4.6, секој понудувач е должен да приложи банкарска 
гаранција за учество на тендерот во износ од најмалку 3% од вкупната вредност 
на понудата, која ќе биде со важност од најмалку 14 дена од денот на истекот на 
понудата. Според одредбите од Законот за јавни набавки, а и според точка 4.6.3 
од тендерот, онаа понуда која нема да содржи гаранција за учество ќе биде 
отфрлена. 
  
Во конкретната ситуација отварањето на понудите било закажано за 17.03.2009 
год., што значи дека понудите требале да имаат важност до 17.06.2009 год., а 
гаранциите за учество да бидат со важност најмалку до 01.07.2009 год. 
 
Во документацијата која е приложена од  Pietro Bazzanti се наоѓа гаранција 
за учество на тендерот со важност до 20.05.2009 год., што значи дека оваа 
понуда веднаш морала да биде отфрлена. Наместо тоа, во извештајот на 
Комисијата за јавни набавки, заведен во архивата на општината под бр.21-153/4 
од 24.03.2009 год., стои констатација дека Pietro Bazzanti приложил гаранција 
бр.460831351202, со важност до 20.07.2009 год. Ваквата констатација е наполно 
нелогична и контраверзна, со оглед да гаранцијата која е цитирана е издадена 
на 26.03.2009 год., што значи дека не можела да постои во документацијата на 
Pietro Bazzanti на денот на отварањето на понудите (17.03.2009 год.), ниту пак 
на 24.03.2009 год., кога извештајот бил заведен во архивата на општината 
Центар. 
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Во извештајот на Комисијата за јавни набавки се констатира дека понудувачот 
Pietro Bazzanti го исполнува минималниот услов за економска и финансиска 
способност, односно дека тој има 1 милион евра годишен обрт во последните 
три години. Но, таквата констатација не се потврдува со валиден документ, кој 
морал да биде цитиран во самиот извештај. 
 
Оваа понуда морала да биде отфрлена и од причина што понудувачот Pietro 
Bazzanti не е регистриран за вршење на дејноста поврзана со предметот на 
договорот за јавна набавка. Предмет на оваа набавка е изработка на скулптура 
на Јустинијан I во мермер, а според податоците од Стопанската комора на 
Фиренца,  Pietro Bazzanti е регистриран за трговија со скулптури, чување на стока 
за сметка на трети, трговија со антички мебел и предмети за уредување и 
орнаменти, гоблени и везови (сите антички) слики, печатени работи, минијатури 
и рамки, стари пари и предмети од ископини. Тоа значи дека овој понудувач 
немал способност за вршење на професионална дејност, согласно точка III.2.2 
од огласот за доделување на договор за јавна набавка бр.04/2009. 
 
На овој начин општината ја отфрлила понудата на Piero Zanella, реномирана 
фирма за обработка на мермер, а спротивно на условите од тендерот и 
одредбите од ЗЈН,  ја прифатила понудата на Pietro Bazzanti. Тоа резултирало 
со склучување на штетен договор за општината Центар, бидејќи била 
прифатена понудата која е за 485.750,00 евра поскапа од отфрлената. 
 
 
ОСНОВАЧИ НА МРО 
 
ll. Јавна набавка за лиење бр.10/09 
 
Во оваа постапка се пријавиле два понудувачи: РЖ Институт од Скопје, со 
понудена цена од 34.751.084,00 ден.  и Fonderia Ferdinando Marinelli со цена од 
1.020.000,00 евра (62.424.000,00 ден). Понудата на РЖ Институт е отфрлена 
поради неприфатливост на доказот дека странскиот партнер Piero Zanella ќе му 
пружи соодветна техничка и професионална подршка. 
 
Наспроти тоа, во понудата на Fonderia Ferdinando Marinelli содржани се повеќе 
формални, но и суштински неправилности:  

➢ Самата понуда и прилозите се на англиски и италијански, со очајно лош 
превод на македонски јазик, што преставува сериозна пречка за 
евалуација на понудата.  

➢ Од договорот кој е склучен со овој економски оператор, може да се 
констатира дека работата ја добила фирмата Фондериа Артистика 
Фердинандо Маринели сас Фиренца – Италија, при што во членот 4 се 
наведува дека нарачателот прифаќа изработувачот да склучи договори со 
следните подизведувачи:  Fonderia Artistica Guastini и Galleria Bazzanti.  
Од дуга страна пак, од содржината на понудата може да се заклучи дека 
таа е поднесена од сите три субјекти и дека всушност се работи за т.н. 
групна понуда. Ваквата конфузија во поглед на својствата на овие 
субјекти, упатува на заклучотот дека општината ги евалуирала 
референците на подизведувачите, што е забрането со членот 144 став 3 
од ЗЈН. 
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➢ Спорна е и евалуацијата на понудата, во делот на економската и 
финансиска состојба, бидејќи не може со сигурност да се провери 
автентичноста и веродостојноста на добар дел од доставените 
финансиски извештаи, кои се на италијански јазик, без македонски 
превод. 

➢ Во документацијата на понудата од Fonderia F. Marinelli нема листа на 
извршени работи, со искажани цени на тие работи. 

 
Од овие причини понудата на Fonderia Ferdinando Marinelli морала да биде 
отфрлена како некомплетна и постапката за јавна набавка повторена. Наместо 
тоа општината склучила договор со Fonderia F. Marinelli, а чија понуда била за 
27.672.916,00 денари поскапа од онаа на РЖ Институт. 
 
 
ВОИН (Филип Втори) 
 
l. Идејно решение и договарање со авторот Валентина Стевановска: 
 
Предмет на конкурсот за идејно решение бр.08/08 бил: Монументална 
склулптура на воин со фонтана, изведени во траен материјал, кои се вклопуваат 
во зададениот архитектонски простор. Локацијата на споменикот била 
определена на левиот брег на реката Вардар, на завршетокот на Камениот мост, 
пред објектот познат како “Ибни Пајко“. Истиот опис е содржан и во проектната 
програма, како составен дел на конкурсот. 
 
По приемот и евалуацијата на пристигнатите трудови, одборот за подигање на 
споменикот, во својот Извештај од 27.10.2008 год., најдобро го рангирал трудот 
на авторот Валентина Стевановска, велејќи дека авторот конципира композиција 
од пирамидален тип, со централна позиција на фигурата и нејзино нагласено 
значење. Веднаш потоа, на 06.11.2008 год. советот на општина Центар го усвоил 
извештајот на одборот, а на 17.11.2008 год. градоначалникот донел решение за 
набавка (изработка) на идејното решение со преговарање.   
 
Значи, се до овој момент предмет на постапката била – (една) скулптура на воин 
со (една) фонтана. Меѓутоа, во фазата на преговарање помеѓу општината и 
авторот, доаѓа до драматично менување на проектот, па така од првобитната 
замисла, поткрепена со соодветни одлуки и друга документација, се склучува 
договор за изработка на монументална целина составена од четири фонтани, со 
голма скулптура на воин и пропратна фигуративна содржина составена од 
повеќе скулптури и релјефи на луѓе, коњи и лавови. 
 
Ако при отпочнувањето на постапката за поставување на споменикот, во 
конкурсот за изработка на идејно решение одборот предвидел пресметковната 
вредност на спомен обележјето да изнесува до 30.000.000,00 ден. (нешто 
помалку од 500.000,00 евра), со споменатите измени создадена е ситуација во 
која само за авторот Стевановска договорен е надомест од 91.331.765,00 ден., 
или скоро 1.500.000,00 евра!! Ако на ова се придодаде и цената која е платена 
за лиење на спомениците од 2.950.000,00 евра, се добива износ од 4.450.000,00 
евра, само за спомениците во бронза, без цената за изведба на четирите 
фонтани (градежниот дел). 
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Ваквото постапување на општината Центар е во спротивност со членот 106 од 
ЗЈН, според кој договорниот орган во документацијата за конкурсот ги 
наведува сите информации, услови, правила или критериуми со цел на 
потенцијалните учесници да им се обезбеди точни и целосни информации за 
изборот на идејното решение. Сето тоа резултирало со незаконски дадена 
можност, да врз основа на непосредно договарање со авторот се исплатат 
огромни средства од буџетот на општината Центар. 
 
 
СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ 
 
l. Договарање со авторот Жарко Башевски: 

 
Во својата пресметка авторот вкалкулирал за 2.5 м2 повеќе релјеф, во вредност 
од 3.500 евра. За оваа површина повеќе е наплатено и при лиењето на 
релјефите.  
 
 
МАКЕДОНСКИ БРАНИТЕЛИ 
 
l. Договарање со авторoт Кирил Мукаетов: 

Во прифатената пресметка од 79.000 евра, авторот само за хонорари на своите 
помошници пресметал 17.000 евра и тоа: 

1. За стручни соработници 11.000 евра 
2. За работници 4.500 евра и 
3. За модели за позирање 1.500 евра 

Како и во другите случаи и овде нема податок за тоа дали, кому и колку авторот 
реално има платено по овој основ. 

Во пресметката стои позиција од 5.000 евра за “други ситни материјали и услуги“. 
Не е јасно кои се тие други ситни материјали и услуги, кога во пресметката веќе 
се наведени  ставки за сите можни трошоци!?  

Договорот со авторот се однесува само за изработка на скулптура, но не и 
релјефи. Релјефите не се предвидени ниту во пресметката на трошоците и 
хонорарот. Наспроти ова, во записникот за предавање на скулптурите стои 
забелешка дека релјефите дополнително ќе бидат испорачани, а релјефи биле 
предвидени во техничката спецификација во тендерот за леење.  

 
 
ПАДНАТИТЕ ХЕРОИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
Јавна набавка за лиење бр.12/2010 
 
На оваа јавна набавка се пријавиле вкупно пет понудувачи и тоа: РЖ Институт 
Скопје, Fonderia Artistica Guastini, Леарница Јеремиќ од Србија, Fonderia Artistica 
Ferdinando Marinelli од Италија и Леарница Ујевиќ од Хрватска. Како последна 
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фаза во постапката била спроведена електронска аукција, по што била избрана 
најповолната понуда.     
 
Јавна набавка ја добила фирмата Леарница Јеремиќ од Србија. Во оваа 
постапка карактеристично е за одбележување драстичното намалување на 
понудената цена, како и фактот што набавката е добиена од учесникот кој во 
првата фаза имал убедливо највисока цена. Во својата првична понуда овој 
учесник понудил цена од 44.962.650,00 денари, но при електронската аукција, во 
негативното наддавање со останатите учесници, Леарница Јеремиќ ја намал 
цената на 16.900.099,00 ден., што преставува намалување од околу 65%.   
 
 
ХРИСТО ТАТАРЧЕВ, ПАВЕЛ ШАТЕВ И КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ 

Јавна набавка за лиење бр.24/2012 
 
За сите овие три споменика спроведена е единствена јавна набавка за лиење. 
На овој тендер се пријавиле четири понудувачи и тоа: Fonderia Artistica Guastini 
од Италија, РЖ Институт од Скопје, Леарница Ујевиќ од Хрватска и Леарница 
Панко од Скопје. Согласно условите од огласот, како последна фаза во 
постапката била спроведена електронска аукција, каде по принципот на 
негативно наддавање била избрана најповолната понуда, односно понудата со 
најниска цена.       
 
Оваа јавна набавка ја добила фирмата Fonderia Artistica Guastini од Италија, при 
што значајно е за одбележување драстичното намалување на понудената цена. 
Во својата првична понуда овој учесник имал убедливо највисока цена, со 
понуда од 101.699.400,00 денари, но при електронската аукција, во негативното 
наддавање со останатите учесници, Fonderia Artistica Guastini од Италија ја 
намал цената на 11.022.100,00 ден., што преставува намалување од скоро 
90%.  
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З А К Л У Ч О Ц И 
 

 
1. Постапката за изработка на спомениците и скулптурите, кои се 

реализирале преку општината Центар, е спроведена со сериозно 
прекршување на Законот за јавни набавки; 
 

2. Непосредното преговарање за склучување на договори со авторите, чии 
идејни решенија биле прифатени, било спроведено на начин кој не 
овозможува никаква проверка на договорената цена. Поголемиот дел од 
прифатените предмер пресметки на авторите се паушални, без јасна 
спецификација на предјавените трошоци и како такви не се подобни за 
евалуација. На тој начин на авторите им се исплатени огромни парични 
средства, без можност да се согледа нивната оправданост; 
 

3. Во општината Центар немало адекватна контрола за тоа дали авторите ги 
изработиле и испорачале моделите, според вид и количини кои биле 
договорени и платени од страна на општината. Тоа резултирало со 
неосновни исплати на високи парични средства кон авторите и кон 
фирмите кои ги изработувале (лиеле) елементите; 
 

4. Голем дел од постапките за избор на економски оператори за лиење и 
изработка во мермер на спомениците и релјефите биле спроведени без 
да се обезбеди ниту елементарна конкуренција; 
 

5. Општината Центар во повеќе наврати донела проблематични одлуки со 
кои ги елиминирала конкурентите на фирмите на Фердинандо Маринели 
од Италија. Од друга страна пак на економските оператори Fonderia 
Ferdinando Marinelli и Pietro Bazzanti & F. општината Центар незаконски им 
овозможила предност и привилегирана позиција за добивањето на 
тендерите; 
 

6. Посочените незаконитости во постапките за јавни набавки резултираат со 
штета по буџетот на општината Центар во износ од околу 8.000.000,00 
евра, само по основ на изработка на спомениците (со лиење и во мермер).  

 


