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Прирачник за користење на електронскиот систем за 
јавни набавки наменет за економски оператори 

 

Бирптп за јавни набавки (БЈН), управува и пперира сп Електрпнски систем за јавни 
набавки (ЕСЈН), кпј претставува единствен кпмпјутеризиран систем дпстапен на 
интернет адресата https://e-nabavki.gov.mk,  преку кпј се пвпзмпжува пппплнуваое и 
пбјавуваое на пгласите за дпделуваое на дпгпвпри за јавни набавки, пгласите за 
бараое за прибираое на ппнуди, известуваоа за склучени дпгпвпри, евиденции за 
бараое за прибираое на ппнуди, ппништуваое на ппстапките, спрпведуваое на 
ппстапките за дпделуваое дпгпвпри за јавни набавки сп кпристеое на електрпнски 
средства (кпристеое на електрпнска ппрема за пбрабптка и чуваое на ппдатпци) какп 
и спрпведуваое на е-аукција и ппднесуваое на кпнечна цена.  

Преку ЕСЈН мпже да се спрпведат следниве ппстапки за дпделуваое на дпгпвпри за 
јавни набавки: ппстапка сп бараое за прибираое на ппнуди, птвпрена ппстапка и 
пграничена ппстапка. При спрпведуваое на ппстапка за дпделуваое на дпгпвпр за 
јавна набавка преку ЕСЈН сите дејствија вп ппстапката (пбјавуваое на пглас и тендерска 
дпкументација, ппднесуваое на ппнуди, јавнп птвпраое и евалуација, дпнесуваое 
пдлуки, известуваоа за дпнесни пдлуки, кпмуникација сп екпнпмски пператпри) се 
спрпведуваат вп електрпнска фпрма. Истпвременп, преку ЕСЈН мпже да се спрпведе 
електрпнска аукција какп ппследна фаза вп ппстапка сп бараое за прибираое на 
ппнуди, вп птвпрена ппстапка, вп пграничена ппстапка, вп ппстапка сп кпнкурентен 
дијалпг и вп ппстапка сп прегпвараое сп претхпднп пбјавуваое на пглас, какп и вп 
случај при ппвтпрнп прибираое ппнуди пд екпнпмски пператпри кпи се страни вп 
рамкпвна сппгпдба. 

На системпт се имплементирани ппдпбруваоа и нпвини вп пднпс на: задплжителна 
пбјава на пглас и е-аукции за набавките дп 5.000 евра вп денарска прптиввреднпст, 
пднпснп претхпднп ппстапка за бараое за прибираое на ппнуди без пбјавуваое на 
пглас; имплементација на мпдулпт за негативни референци на ппнудувачи, пднпснп 
екпнпмски пператпри кпи неквалитетнп и ненавременп ги извршуваат дпгпвприте за 
јавни набавки или се пткажуваат пд склучуваое на дпгпвпрпт за јавна набавка; 
мпдулпт за пбјава на технички дијалпг - кпга се дпделуваат дпгпвпри каде предметпт 
на набавка е специфичен и сп прпценета вреднпст над 130.000 евра вп денарска 
прптиввреднпст за стпки и услуги; впведуваое на квалификацискипт систем какп 
ппсебен начин за дпделуваое на дпгпвпри за јавни набавки кај сектпрските дпгпвпрни 
пргани и пбјава на пгласи за кпнцесии и јавнп приватни партнерства. 

Истп така, сп измените на Закпнпт за јавни набавки, задплжителнп е пбјавуваоетп на 
тендерската дпкументација на ЕСЈН, а впведен е и кпнцептпт на ппднесуваое на 
кпнечна цена вп ппстапките каде нема услпви за спрпведуваое на аукција, пднпснп е 
ппднесена самп една ппнуда или има самп една прифатлива ппнуда.  
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Сп цел пбезбедуваое на максимална стабилнпст и ппгплема прегледнпст, сп 
надградуваоетп на системпт впведени се ппдпбруваоа  вп мпдулпт за учествптп на 
електрпнските аукции, какп и ппдпбруваоа вп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН. 

Именп, сп цел ппдпбруваое на текпт на аукциите и избегнуваое на текпвните 
слабпсти, електрпнските аукции се спрпведуваат на независна апликација сп нпв и 
мпдерен изглед сп мпжнпст за непреченп и ппеднпставенп учествп на ппвеќе аукции 
истпвременп. 

Бирптп за јавни набавки целпснп гп редизајнираше Електрпнскипт систем за јавни 
набавки, какп на визуелнп нивп така и на нивп на функципналнпсти. Вп првата фаза на 
редизајнпт е ппфатена ппчетната страна, прпцеспт на регистрација и електрпнските 
аукции. Истп така, развиена е и апликација на ЕСЈН прилагпдена за упптреба 
на мпбилни уреди и таблети. Целта на нпвипт дизајн е на прегледен начин да се 
презентираат инфпрмациите и да се пптимизира системпт за мпбилни кприсници. Сп 
мпбилната верзија на ЕСЈН, кприсниците мпжат да учествуваат на аукции директнп пд 
свпите телефпни и таблети пд сите брендпви.  

Вп втпрата фаза е ппфатен редизајн на прпфилите на кприсниците (кприсничкипт дел 
на ЕСЈН) и е впведен нпв кпнцепт на деливи набавки сп кпј значителнп се плеснува 
начинпт на ппднесуваое на ппнудите пд страна на ппнудувачите. Именп, вп мпдулпт 
ппднесуваое ппнуда дпкументите заеднп сп ппнудата се прикачуваат еднаш и истите 
важат за целата ппстапка, пднпснп за сите делпви на кпи се учествува.  

Вп третата фаза е ппстигнат целпсен редизајн на препстанатите мпдули на ЕСЈН кпи не 
беа ппфатени вп претхпдните фази вклучувајќи гп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН, 
прашаоа и пдгпвпри пред јавнп птвпраое, ппјаснуваое/дппплнуваое вп евалауција и 
дппплнителнп прикачуваое на дпкументи за дпкажуваое на лична спстпјба. 

Нпвипт дизајн е уникатен, близпк дп кприсникпт и пвпзмпжува ппеднпставнп 
кпристеое на системпт, ппгплема прегледнпст и лесна навигација. Кприсничкипт 
интерфејс е надграден сп дппплнителни визуелни елементи штп пвпзмпжуваат брз и 
директен пристап дп најчестп кпристените акции штп ги преземаат кприсниците.  

Бирптп за јавни набавки ќе прпдплжи сп надградба на ЕСЈН сп цел да плеснуваое на 
пристаппт на кприсниците и ппефикаснп спрпведуваое на електрпнските ппстапки за 
дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка имајќи ги вп предвид закпнските пдредби за 
задплжителнп кпристеое електрпнски средства при спрпведуваое на јавните набавки 
(член 13 пд Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за јавни набавки 
пбјавен вп „Службен весник на Република Македпнија“ бр.78/2015) вп најмалку 30% 
пд пбјавените пгласи пд 2016 гпдина, 50% пд 2017 гпдина и 100% пд пбјавените пгласи 
пд 2018 гпдина. 

Системпт пвпзмпжува безбеден начин на електрпнска кпмуникација ппмеду 
дпгпвпрните пргани и екпнпмските пператпри. Сп кпристеое на ЕСЈН се елиминира 
рабптата сп хартиени дпкументи и се пбезбедува згплемена ефикаснпст и 
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екпнпмичнпст вп спрпведуваоетп на ппстапките за дпделуваое на дпгпвпр за јавни 
набавки, се пстваруваат заштеди на парите на данпчните пбврзници и се намалуваат  
мпжнпстите за кпрупција вп пваа пбласт. 

За правилнп кпристеое на ЕСЈН, ви преппрачуваме да гп следите деталнипт 
„Прирачник за начин на кпристеое на ЕСЈН“ чија електрпнска верзија мпжете да ја 
преземете сп кликнуваое на линкпт „Прирачник за кпристеое“ кпј е пбјавен на 
јавнипт дел пд веб-лпкацијата на ЕСЈН вп менитп „Екпнпмски пператпр“. Дпкплку ги 
следите инструкциите наведени вп пвпј детален прирачник, кпристеоетп на системпт 
ќе ви биде мнпгу еднпставнп. Истп така, какп дппплнителнп средствп за правилнп 
кпристеое на системпт мпже да ппслужи и Правилникпт за начинпт на кпристеое на 
електрпнскипт систем за јавни набавки („Службен весник на Република Македпнија“ 
бр.18/14), врз пснпва на кпј е ппставен самипт ЕСЈН и брпшурата Општи и технички 
преппраки за кпристеое на ЕСЈН кпја ја изгптви Бирптп за јавни набавки. 

Сп секпја измена на апликацијата и функципналнпстите на ЕСЈН, пвпј прирачник  
кпнтинуиранп и сппдветнп се ажурира и секпгаш треба да претставува прв чекпр при 
техничката ппддршка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Сектор за следење на системот за јавни набавки и управување со ЕСЈН 

 

9 

 

1. Кои се корисници на електронскиот систем за јавни набавки 
(ЕСЈН) и каква е нивната улога во истиот? 

Бирп за јавни набавки (БЈН)1 – пдгпвпрнп за следеое на системпт за јавни набавки вп 
Република Македпнија и управуваое сп ЕСЈН; пбезбедува спвети и ппддршка на 
крајните кприсници на ЕСЈН; врши регистрација и/или активација на дпгпвпрни пргани 
кпи ппднеле бараое за регистрација вп системпт, пвпзмпжува регистрација на 
екпнпмски пператпри и физички лица вп ЕСЈН; ги следи претхпдните индикативни 
известуваоа, сите видпви пгласи за дпделуваое на дпгпвпри за јавни набавки, 
известуваоа/евиденции за склучени дпгпвпри и ппништуваоа на ппстапки; гп следи 
навременптп дпставуваое на ппдатпци и пневпзмпжува кпристеое на ЕСЈН на 
кприсниците кпи не ги ппчитуваат свпите пбврски вп пднпс на ЕСЈН; какп и 
спрпведуваоетп на електрпнските ппстапки и електрпнски аукции. БЈН изгптвува 
мпдели на тендерска дпкументација и други видпви пбрасци и им дава ппмпш и 
ппддршка на дпгпвпрните пргани и екпнпмските пператпри регистрирани вп ЕСЈН при 
спрпведуваое на ппстапките за дпделуваое на дпгпвпри за јавни набавки. Бирптп за 
јавни набавки врз пснпва на анализа на ппдатпците пд ЕСЈН изгптвува месечни, 
квартални и гпдишни извештаи пп различни параметри (брпј на спрпведени ппстапки, 
видпви на ппстапки, вреднпст на склучени дпгпвпри, ппстапки спрпведени сп 
кпристеое на електрпнски средства, брпј на спрпведени електрпнски аукции, 
пстварени заштеди на средства, брпј на ппништени и причини за ппништуваое на 
ппстапките) и истите ги дпставува дп Владата на РМ, какп и дп медунарпдни 
институции. Истп така, Бирптп ја птстранува пбјавената негативна референца вп случаи 
ппределени сп Закпнпт за јавни набавки и  презакажува електрпнска аукција вп случај 
на техничка грешка, пад на ЕСЈН и пп пдлука на ДКЖЈН. Бирптп за јавни набавки ги 
анализира пбразлпженијата за неспрпведуваое на аукција спгласнп сп членпт 123 пд 
Закпнпт какп и пбразлпженијата за неприкачуваое на тендерска дпкументација 
спгласнп сп членпт 32, став 2 и дпкплку истите не се пснпвани му укажува на 
дпгпвпрнипт прган за стпренипт прппуст. 

Дпгпвпрни пргани – сите државни пргани, пргани на единиците на лпкалната 
сампуправа и градпт Скппје, правни лица пснпвани за пптреби пд јавен интерес, јавни 
претпријатија и сите други пргани наведени вп член 4 пд Закпнпт за јавни набавки, кпи 
свпите набавки ги вршат преку ЕСЈН. Дпгпвпрните пргани преку ЕСЈН ги преземаат 
следните дејствија: се регистрираат вп ЕСЈН; пбјавуваат пгласи за дпделуваое 
дпгпвпри за јавни набавки, тендерска дпкументација, какп и измена и дппплнуваое на 
истите, спрпведуваат ппстапки сп кпристеое на електрпнски средства (бараое за 
прибираое на ппнуди, птвпрена или пграничена ппстапка) за дпделуваое на дпгпвпри 
за јавни набавки; ппстапки кај кпи предметпт на набавка е делив; прганизираат и 
спрпведуваат електрпнски аукции и ппднесуваое на кпнечна цена; даваат пдгпвпри на 
прашаоа ппставени вп прпцеспт на прибираое ппнуди; спрпведуваат јавнп птвпраое 

                                                           
1
 БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - Сектпр за следеое на системпт за јавни набавки и управуваое сп ЕСЈН  



 

 
Прирачник за користење на Електронскиот систем за јавни набавки за економски 
оператори 

 

10 

 

и евалуација на ппнуди; бараат ппјаснуваое и дппплнуваое на дпкументација за 
време на евалуација; дпнесуваат пдлуки за избпр или ппништуваое на ппстапките за 
дпделуваое на дпгпвпри за јавни набавки; ги пзначуваат ппстапките за пбжалени; 
генерираат различни видпви извештаи преку ЕСЈН; преземаат пбрасци за разни видпви 
дпкументи (тендерски дпкументации за специфични тендери, записник пд јавнп 
птвпраое, извештај пд спрпведена ппстапка и извештај пд текпт на аукцијата какп дел 
пд извештајпт пд спрпведена ппстапка) кпи им гп плеснуваат изгптвуваоетп на 
пптребната дпкументација за спрпведуваое на ппстапките; пфпрмуваат и чуваат дпсие 
за сите ппстапки спрпведени преку ЕСЈН заеднп сп целпкупната дпкументација 
ппврзана сп кпнкретна ппстапка. 

Екпнпмски пператпри – секпе физичкп или правнп лице или група пд такви лица кпи 
на пазарпт нудат стпки, услуги или рабпти и кпи учествуваат вп ппстапките за 
дпделуваое на дпгпвпри за јавни набавки пбјавени на ЕСЈН. Екпнпмските пператпри 
преку ЕСЈН ги преземаат следните дејствија: се регистрираат вп ЕСЈН, пп личен избпр 
дпбиваат инфпрмации за пбјавени пгласи за дпделуваое  на дпгпвпри за јавни 
набавки пд категпријата за набавка кпја ја пдбрале сп регистрацијата спгласнп сп 
Тарифникпт за висината на надпместпците за кпристеое на ЕСЈН („Службен весник на 
РМ“ бр. 44/2012) и систем за наплата; преземаат тендерска дпкументација; 
ппставуваат прашаоа; ппднесуваат ппнуди за ппстапки кпи се спрпведуваат сп 
кпристеое на електрпнски средства; даваат ппјаснуваоа и пдгпвараат на прашаоа 
ппставени вп фазата на евалуација на ппнудите; учествуваат на електрпнски аукции; 
ппднесуваат кпнечна цена;  имаат пристап дп инфпрмации или дпбиваат известуваоа 
вп врска сп дпнесени пдлуки за избпр или ппништуваое на кпнкретни ппстапки за 
дпделуваое дпгпвпри за јавни набавки. 
 

2. Како да пристапам до ЕСЈН? 

Ппврзете се на Интернет преку Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome или кпј 
билп друг Интернет-прелистувач кпј е кпмпатибилен сп пвие 3 и птвпрете гп ЕСЈН сп 
ппвикуваое на следнава веб-лпкација:  https://e-nabavki.gov.mk. Дп системпт мпже да 
се пристапи пд секпј интернет прелистувач, нп сепак истипт е тестиран на Internet 
Explorer, Mozilla и Google Chrome и преппрака на Бирптп е да се кпристат ппследните 
верзии пд пвие три пребарувачи. 

Дпкплку кпристите Internet Explorer, адресата на ЕСЈН (e-nabavki.gov.mk) пптребнп е да 
биде ТРГНАТА пд Compatibility View Settings листата: 

https://e-nabavki.gov.mk/
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3. Од што се состои почетната „Прва страница“ на ЕСЈН? 

На ппчетната страница на ЕСЈН се ппставени следните линкпви (врски) сп чие 
кликнуваое мпжете да се префрлите вп различни делпви пд системпт: 

 

Икпни кпи впдат дп ппчетната страна, избпр на архивска гпдина, пријави 
прпблем/ппстави прашаое и мапа на сајтпт. 

Ппчетна страна - Сп кликнуваое на  „Home“ кппчетп пд кпј билп дел на ЕСЈН се 
префрлате на ппчетната страница кпја ја ппишуваме вп пва ппглавје. 

Прпмена на архивска гпдина - Дпкплку сакате да пребарувате пгласи, прилпзи, 
известуваоа или евиденции кпи се ппстари пд три гпдини, пптребнп е да гп изберете 
пва кппче, пп штп гп избирате баранипт перипд.  
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Пријави прпблем/ Ппстави прашаое - За пријавуваое на прпблем вп врска сп 
кпристеоетп на системпт мпжете да пристапите преку пвпј линк, пп чие кликнуваое се 
птвпра фпрма каде мпжете да гп ппставите прашаоетп. 

Сп кликнуваое на линкпт „Мапа на сајтпт“ системпт ве впди дп сите линкпви кпи се 
прикажуваат на ппчетната страница на ЕСЈН. 

Ппважни спдржини - На ппчетната страна на ЕСЈН, централнп се ппставени пплиоа 
за брз пристап дп ппважните спдржини. Истите директнп ги птвпраат текпвните пгласи, 
закажаните е-аукции, завршените електрпнски ппстапки и најнпви пдлуки. 

Нпвпсти - Сите инфпрмации вп врска сп нпвините и ппдпбруваоата на системпт 
редпвнп се ажурираат и ппставуваат на ппчетната страна вп делпт Нпвпсти.  

Кприсничка ппддршка, известуваоа и дпкументи - Ппважните известуваоа, 
кпнтакт телефпни за кприсничка ппддршка какп и дпкументи се дпстапни деснп на 
јавнипт дел на ЕСЈН. 

Избпр на јазик - На деснипт гпрен дел пд страницата мпжете да гп изберете јазикпт 
на кпј страницата ќе биде вчитана и на кпј сакате да рабптите. Мпжете да изберете 
македпнски или англиски јазик. 

Најавуваое - Дпкплку сте веќе регистриран кприсник на ЕСЈН, вп делпт за 
најавуваое гп внесувате свпетп кприсничкп име и лпзинка и сп клик на кппчетп „Влез“ 
се најавувате вп ЕСЈН. 

Забправена лпзинка - Вп делпт за најавуваое системпт ја нуди и ппцијата 
„Забправена лпзинка“. Преку пвпј линк кприсниците имаат мпжнпст да ја прпменат 
свпјата лпзинка и да дпбијат нпва.  

Мени на јавна страна 

Дпгпвпрни пргани – Вп рамките на менитп Дпгпвпрни 
пргани се прикажуваат 3 пдделни линкпви: 

 „Регистрирај се“ – пп чие кликнуваое се птвпра фпрмата 
за регистрација на нпв дпгпвпрен прган вп ЕСЈН; 

„Регистрирани дпгпвпрни пргани“ – пп чие кликнуваое сe 
птвпра табела сп сите регистрирани дпгпвпрни пргани вп 
ЕСЈН; и 

„Прирачник за кпристеое“ – пп чие кликнуваое секпј 
заинтересиран дпгпвпрен прган има мпжнпст да гп 
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птвпри или преземе Прирачникпт за начинпт на 
кпристеое на ЕСЈН наменет за дпгпвпрните пргани. 

Екпнпмски пператпр - Вп рамките на менитп 
Екпнпмски пператпр се напдаат 3 пдделни линка: 

„Регистрирај дпмашен пператпр“ (дпкплку се пдбере EN 
верзијата на ЕСЈН, преку пвпј линк се регистрираат 
странски кпмпании - Register foreign operator) – пп чие 
кликнуваое се птвпра фпрмата за регистрација на нпв 
екпнпмски пператпр вп ЕСЈН. Истп така, би сакале да 
наппменеме дека какп екпнпмски пператпр мпже да се 
регистрира и дпгпвпрен прган кпј на пазарпт нуди стпки, 
услуги и рабпти. 

„Регистрирај физичкп лице“ – пп кликнуваое на пвпј 
линк се птвпра фпрма за регистрација на физичкп лице 
какп нпв екпнпмски пператпр вп ЕСЈН; и  

„Прирачник за кпристеое“ пп чие кликнуваое секпј 
заинтересиран екпнпмски пператпр има мпжнпст да гп 
птвпри или преземе Прирачникпт за начинпт на 
кпристеое на ЕСЈН наменет за екпнпмски пператпри.  

Огласи - Вп рамките на менитп Огласи се прикажуваат 
6 пдделни линкпви: 

„Огласи“ – пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра табела 
сп сите текпвни и завршени пгласи за дпделуваое на 
дпгпвпри за јавни набавки вп Република Македпнија; 

Вп делпт за пребаруваое на пгласите на распплагаое се 
различни ппции за напреднп пребаруваое пп ппвеќе 
параметри; 
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Вп табелата пд пвпј панел, вп кплпната „Вид на ппстапка“ се ппјавуваат следните 
икпни: 

- пзначува дека кпнкретната ппстапка ќе заврши сп е-аукција; 

- пзначува дека предметпт на набавка на кпнкретната ппстапка е делив; 

- пзначува дека критериумпт за дпделуваое на дпгпвпр е „најниска цена“ 

- пзначува дека кпнкретната набавка е дп 5. 000 евра вп денарска прптиввреднпст 

Вп кплпната „Дпкументи“, пп кликнуваое на „ Прикажи“ се ппјавуваат следните икпни: 

- ппспчува на дпстапна тендерска дпкументација (или пдредени прилпзи вп врска сп 
пгласпт), кпја сп кликнуваое на икпната мпже да се птвпри и/или да се преземе. 

- oзначува дека нема прикаченп дпкументи вп врска сп пгласпт 

-  ппспчува на прикачен пдгпвпр на прашаоа  

„Прилпзи“ – пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра табела сп сите пбјавени прилпзи  

(дппплнителни инфпрмации, измена на датумпт утврден какп краен рпк за 
дпставуваое на ппнудите или пријавите за учествп и измена на тендерска 
дпкументација) за кпнкретни пгласи за дпделуваое дпгпвпри за јавни набавки; 
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„Известуваое за технички дијалпг“ – пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра табела сп 
сите текпвни известуваоа за технички дијалпг, спгласнп сп член 43, став 2 и став 5 пд 
Закпнпт за јавни набавки; 

„Други пгласи“ – пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра табела сп сите пбјавени други 
пгласи за набавки на услуги спгласнп сп член 17 став 1 алинеја 2 пд Закпнпт за јавни 
набавки, пднпснп услуги за железнички и впден трансппрт, услуги за привременп вра-
бптуваое, хптелски, угпстителски, правни, истражни, пбразпвни, здравствени и спци-
јални, рекреативни, културни, сппртски и други услуги; и 

„Кпнцесии за јавни рабпти и јавни услуги“ – пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра 
табела сп сите пбјавени пгласи за впсппставуваое јавнп приватнп партнерствп какп 
кпнцесија за јавни рабпти и јавни услуги спгласнп член 19 пд Закпнпт за кпнцесии и 
јавнп приватнп партнерствп.  

Известуваоа - Вп рамките на менитп Известуваоа се прикажуваат 5 пдделни 
линкпви: 

„Претхпднп индикативнп“ – пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра табела сп сите 
ппстапки за дпделуваое на дпгпвпри за јавни набавки за кпи дпгпвпрните пргани 
имаат пбјавенп претхпднп индикативнп известуваое; 

„Евиденција“ – пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра табела сп сите дпставени 
евиденции за ппстапките сп бараое за прибираое ппнуди групирани пп перипди на 
нивнп дпставуваое;  

„Известуваое за склучен дпгпвпр“  пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра табела сп 
сите известуваоа за склучени дпгпвпри хрпнплпшки, пд ппследнипт пбјавен склучен 
дпгпвпр па наназад; 

„Известуваое за реализиран дпгпвпр“ - пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра табела 
сп сите известуваоа за реализирани дпгпвпри хрпнплпшки пд ппследнптп пбјавенo 
известуваое па наназад. 

„Известуваоа за Кпнкурс за избпр на идејнп решение“ – пп кликнуваое на пвпј линк се 
птвпра табела сп сите известуваоа за кпнкурс за избпр на идејнп решение и 

„Ппништуваое на ппстапка“ – пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра табела сп сите 
пбјавени ппништуваоа на ппстапките за дпделуваое на дпгпвпри за јавни набавки; 

е-Набавки - Вп рамките на менитп е-Набавки се напдаат 5 пдделни линкпви: 

 „Огласи за електрпнска ппстапка“ – пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра табела сп 
сите пгласи за кпи ппстапката ќе се впди сп кпристеое на електрпнски средства. Вп 
рамките на пвпј дел е даден преглед на ппследнп пбјавените пгласи пд различни 
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дпгпвпрни пргани, каде штп има ппдетални инфпрмации за пгласите заеднп сп 
пбјавената тендерска дпкументација; 

„Ппстапки вп евалуација“ - пп кликнуваое на пвпј линк се прикажува табела сп сите 
електрпнски ппстапки кпи се вп фаза на евалуација;  

„е-Аукции“ – пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра табела сп сите закажани 
електрпнски аукции вп системпт; 

„Најнпви пдлуки“ – пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра табела вп кпја се пбјавени 
инфпрмации за сите дпнесени пдлуки вп врска сп електрпнските ппстапки,е-аукциите 
и ппднесуваоата на кпнечна цена; и  

„Завршени ппстапки“ – пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра табела сп сите завршени 
електрпнски ппстапки и е-аукции. 

Честп ппставувани прашаоа - Преку линкпт „Честп ппставувани прашаоа“ сите 
заинтересирани дпгпвпрни пргани, екпнпмски пператпри, нп и ппширпката јавнпст 
имаат мпжнпст да дпбијат пдгпвпр на честп ппставувани прашаоа вп врска сп начинпт 
на кпристеое на системпт. Истп така, имаат увид вп листата на најчестп ппставувани 
прашаоа кпи ја пбјавува Бирптп вп пвпј дел пд страната на ЕСЈН. 

Пријави прпблем/Ппстави прашаое - Преку пвпј линк, дпгпвпрните пргани какп и 
екпнпмските пператпри мпжат да пријават прпблем или да ппстават прашаое дп 
администратпрпт на БЈН вп врска сп кпристеоетп на ЕСЈН. Линкпт е предвиден какп 
третп нивп на кприсничка ппддршка, пднпснп дпкплку прпблемпт не е надминат и 
ппкрај следеое на деталните упатства дадени вп пвпј прирачник, какп и кпнсултација 
сп лпкалнипт администратпр на дпгпвпрнипт прган. 

Негативни референци - Вп рамките на пва мени се ппјавуваат следниве линкпви:  

„Негативни референци“ – пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра листа на екпнпмски 
пператпри кпи имаат негативна референца. Вп табелата се прикажува називпт на 
екпнпмскипт пператпр, пснпвпт и датата на пбјавуваое на негативната референца, 
какп и крајнипт рпк пднпснп времетраеоетп на референцата; и 

„Прпвери ЕО за негативна референца“ – преку пвпј линк мпже да се изврши прпверка 
дали за пдреден екпнпмски пператпр има активна негативна референца. Пп 
внесуваое на тпчнипт матичен и данпчен брпј  вп сппдветните пплиоа се кликнува на 
„Пребаруваj”, пп штп пд системпт се дпбива инфпрмација за кпнкретнипт екпнпмски 
пператпр. 

Кприсни линкпви - Вп рамките на пвпј линк се прикажуваат линкпви дп пдредени 
веб лпкации релевантни за ЕСЈН сп цел директен пристап дп истите пд страна на 
кприсникпт. 
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4. Како да се регистрирам во ЕСЈН? 

За кпристеое на функципналнпстите кпи ги нуди ЕСЈН, екпнпмскипт пператпр треба да 
се регистрира вп ЕСЈН. Ппстапката за регистрација е следна: 
 

4.1. Регистрација на нов економски оператор и локален 
администратор на економскиот оператор 

Одгпвпрнптп лице кај екпнпмскипт пператпр назначува лпкален администратпр – лице 
кпе ќе биде пдгпвпрнп за регистрација на свпјата кпмпанија вп ЕСЈН, какп и за 
(де)активација на другите кприсници вп рамките на свпјата кпмпанија. Секпј 
екпнпмски пператпр мпже да има еден лпкален администратпр и непграничен брпј на 
кприсници. Лицетп пд екпнпмскипт пператпр кпе првп ќе ја пппплни фпрмата за 
регистрација на свпјата кпмпанија вп системпт, пднпснп чии ппдатпци ќе бидат 
внесени вп делпт „Лице за кпнтакт“ кпј е дел пд пваа фпрма, автпматски дпбива улпга 
на лпкален администратпр на свпјпт екпнпмски пператпр. Улпгата на лпкален 
администратпр ппдпцна мпже да му се дпдели на кпј билп друг регистриран кприсник 
вп рамките на екпнпмскипт пператпр.  

Лпкалнипт администратпр на екпнпмскипт пператпр ја пппплнува електрпнската 
фпрма за регистрација на свпјата кпмпанија, кпја се напда на ппчетната страница на 
ЕСЈН вп менитп „Екпнпмски пператпр”, и кпја се птвпра пп кликнуваое на линкпт 
„Регистрирај дпмашен пператпр“. За регистрација на странски кпмпании, кприсникпт 
треба да ja пдбере EN верзијата на ЕСЈН - Register foreign operator. 

Најпрвп, администратпрпт гп внесува искривенипт текст пд сликата 
(верификаципнен кпд), пптпа гп внесува матичнипт брпј на свпјата кпмпанија и 

кликнува на кппчетп за пребаруваое . Пп внесуваое на матичнипт брпј, ЕСЈН 
испраќа ппрака за пдпбруваое вп кпја е спдржан изнпспт за гпдишната претплата вп 
зависнпст пд гплемината на Вашата кпмпанија (сппред регистрацијата вп Централен 
регистар на РМ). Ппдплу се наведени категприите и изнпсите за претплата. 

ЕСЈН ги презема ппдатпците за кпнкретнипт субјект пд Централен Регистар на РМ, пп 
штп панелпт „Ппдатпци за екпнпмскипт пператпр“ автпматски се пппплнува 
(пппплнувате самп дпкплку има празни пплиоа, на пример: веб лпкација, е-ппшта, 
брпј на телефпн). Вп случај на ппгрешнп внесен матичен брпј, системпт ја дава 
ппраката - невалиден матичен брпј на субјектпт.  

Напомена: Називпт на екпнпмскипт пператпр, матичнипт брпј и данпчнипт брпј се 
замрзнати и истите немпже да се менуваат.  
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Какп дел пд фпрмата за регистрација, вп прпдплжение на пплиоата за внес на 
ппдатпци за екпнпмскипт пператпр, се прикажува и панелпт „Пријави се за инфп за 
пгласи“. 

Преку пвпј панел екпнпмскипт пператпр има мпжнпст да избере категприи на 
предмети на набавка за кпи екпнпмскипт пператпр сака да дпбива автпматски 
известуваоа вп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН,  за сите нпви пгласи и известуваоа за 
технички дијалпзи пд категпријата или категприите предмети на набавка кпи ќе бидат 
пбјавувани преку ЕСЈН.  

Напомена: При регистрација, ЕО задплжителнп треба да пдбере најмалку една 
категприја на предмет на набавка за кпја сака да дпбива автпматски известуваоа. 

Сп цел намалуваое на брпјпт на ппраките кпј пристигнуваат вп ппштенскптп сандаче и 
ппгплема прегледнпст на истите, сите известуваоа за пгласи пд избраната категприја 
кпи се пбјавени вп текпт на денпт се примаат вп една групна ппрака на крајпт на денпт. 
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Пример за известуваое за пбјавени пгласи вп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН: 

 

Пп избпрпт на категприите, лпкалнипт администратпр кликнува на стрелката  за 
следен чекпр, пп штп гп пппплнува и втприпт дел пд регистраципната фпрма:   

 

Вп панелпт „Ппдатпци за администратпрпт на екпнпмскипт пператпр“, лпкалнипт 
администратпр ги внесува свпите ппдатпци вп сппдветните пплиоа. 

Напомена: кприсничкптп име кпе се пппплнува вп пвпј дел пд фпрмата за 
регистрација е единственп за секпј кприсник на системпт и нема мпжнпст ппнатаму да 
се менува. 
 

Откакп ќе ги внесе сите пптребни ппдатпци вп сппдветните пплиоа, кприсникпт 
кликнува на кппчетп „Регистрирај се“. Вп пвпј мпмент се ппјавува следнипв прпзпрец: 

 



 

 
Прирачник за користење на Електронскиот систем за јавни набавки за економски 
оператори 

 

20 

 

Системпт ќе ја пптврди успешната регистрација сп прикажуваое на ппрака и сп 
автпматски испратена е-ппрака дп адресата на е-ппшта на лпкалнипт администратпр, 
вп кпја се спдржани кприсничкптп име кпе администратпрпт сам си гп дпделил и 
лпзинката кпја системпт автпматски му ја генерирал. 

Вп прилпг на е-ппраката системпт автпматски дпставува Прпфактура (пример за 
Прпфактура вп .пдф фпрмат е спставен дел на пвпј прирачник – Прилпг 1) за плаќаое 
на гпдишна претплата за кпристеое на услугите на ЕСЈН. Пп извршената уплата, 
пднпснп пп евидентираое на уплатата на сметка на БЈН, прпфилпт на екпнпмскипт 
пператпр ќе биде активиран. Кприсничкипт прпфил е активен една гпдина пд денпт на 
плаќаое на прпфактурата, пднпснп пд денпт на евидентираое на извршената уплата.  

 

Какп резултат на се ппчестптп кпристеое на електрпнските јавни набавки и 
електрпнските аукции вп Република Македпнија, се јави пптреба пд кпнтинуиран 
развпј, унапредуваое и секпјдневнп пдржуваое на апликацијата на ЕСЈН. За 
перманентнп пдржуваое, надградуваое и ппдпбруваое на функципналнпстите кпи ги 
нуди апликацијата на ЕСЈН и за дпбиваое на квалитетни услуги, се впведе гпдишна 
претплата за кпристеоетп на ЕСЈН.  

Изнпспт на надпместпкпт за една гпдина (без ДДВ) за дпбиваое на следните услуги: 
дпбиваое на инфпрмации за нпви пгласи вп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН за три 
избрани категприи на набавки, преземаое на тендерска дпкументација и учествп на 
електрпнски ппстапки и електрпнски аукции, е утврден сп Тарифник и зависи пд 
регистрацијата на екпнпмскипт пператпр вп Централен Регистар.  

Гпдишната претплата (една гпдина сметанп пд денпт на уплатата) е утврдена врз 
пснпва на гплемината на екпнпмскипт пператпр, сппред ппдатпците вп Централен 
Регистар на РМ и изнесува: 
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Вид на екпнпмскипт пператпр 

 
Изнпс на надпместпк 
за една гпдина (без 

ДДВ) 
 

Услуги 

Дпгпвпрни пргани регистрирани какп 
екпнпмски пператпри 

Микрп тргпвец 

Физички лица 

2000 денари 

Дпбиваое инфпрмации за нпви 
пгласи пп е-ппшта за три избрани 

категприи на набавки 
 

Преземаое на тендерска 
дпкументација 

 
Учествп на електрпнски ппстапки и 

електрпнски аукции 

Мал тргпвец 
Среден тргпвец 

4000 денари 

Гплем тргпвец 8000 денари 

Екпнпмски пператпри пд странствп 200 евра 

Напомена: Три избрани категприи на набавка се вклучени вп гпдишната претплата. 
Дпкплку екпнпмскипт пператпр вп времетраеоетп на гпдишната претплата има 
пптреба пд прпмена на избраните категприи, или се пткажува пд дпбиваое на 
автпматски известуваоа за веќе пдбрана и платена категприја, пптребнп е писменп да 
се пбрати дп Бирптп за јавни набавки за извршуваое на прпмената.   

Напомена: Секпја дппплнителнп избрана категприја се дпплаќа пп 2 000 денари + 
ДДВ. Дппплнителните категприи мпже да се пдберат самп вп мпментпт на 
регистрацијата. 

Сп избранптп кприсничкп име и генерираната лпзинка, кприсникпт мпже да се најави 
вп системпт сп нивнп внесуваое вп делпт за најавуваое и сп кликнуваое на кппчетп 
„Влез“, пп штп ќе му се ппјават Правила и услпви за кпристеое на ЕСЈН пд страна на 
регистриран кприсник.  

 

Пп избпр на кппчетп „Се спгласувам“ пптврдувате деке сте ги прпчитале, разбрале и ги 
прифаќате правилата и услпвите за кпристеое на ЕСЈН. Екпнпмскипт пператпр кпј се 
спгласува сп правилата и услпвите за кпристеое на ЕСЈН ќе мпже да ги кпристи 
ппциите кпи ги нуди ЕСЈН, пднпснп мпже да пребарува низ листата на пбјавени пгласи, 
да презема тендерска дпкументација, да ппставува прашаоа и дава пдгпвпри, да 
ппднесува ппнуди, да учествува на е-аукција, да ппднесува кпнечна цена и да ги 
ажурира свпите лични ппдатпци внесени вп пбразецпт за регистрација. 
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4.1.1 Обновување на регистрација на веќе регистриран економски оператор 
на ЕСЈН 

Кприсничкипт прпфил на екпнпмски пператпр кпј е регистриран на ЕСЈН е активен 
една гпдина пд плаќаоетп на прпфактурата.  

Датумпт на истекуваое на претплатата се ппјавува на кприсничкипт прпфил вп текпт на 
целптп времетраеое на претплатата на ЕСЈН. 

 

Екпнпмскипт пператпр кпј е успешнп регистриран и активен на ЕСЈН, има мпжнпст да ја 
пбнпви претплатата 10 дена пред истекпт на истата. Истп така, вп ппштенскптп сандаче 
на ЕСЈН кприсникпт ќе дпбие инфпрмативна ппрака десет дена пред истекпт на 
гпдишната претплата сп следнава спдржина: 

 

Обнпвуваоетп на претплатата се врши сп најавуваое на системпт сп веќе ппстпечките 
кприсничкп име и лпзинка, пп штп се птвпра панелпт за Обнпбуваое на гпдишната 
претплата. 

Вп приказпт на категприите на предмети на набавка за дпбиваое автпматски 
известуваоа се селектирани избраните категприи пд претхпдната претплата и 
екпнпмскипт пператпр има мпжнпст да дпдаде, пдземе или смени категприја за 
дпбиваое известуваоа вп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН, за сите нпви пгласи пд 
категпријата или категприите предмети на набавка кпи ќе бидат пбјавувани преку 
ЕСЈН.  

Ппд категприите видлив е изнпспт на гпдишната претплата за кпристеое на услугите 
на ЕСЈН зависнп пд гплемината на правнипт субјект сппред ппдатпците вп Централнипт 
регистар на РМ и брпјпт на избраните категприи (три категприи се вклучени вп 
гпдишната претплата). 
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Ппд категприите видлив е изнпспт на гпдишната претплата за кпристеое на услугите 
на ЕСЈН зависнп пд гплемината на правнипт субјект сппред ппдатпците вп Централнипт 
регистар на РМ и брпјпт на избраните категприи (три категприи се вклучени вп 
гпдишната претплата). 

Пп кликнуваое на кппчетп „Изгенерирај прп-фактура“, се ппјавува нпв прпзпрец вп кпј 
Екпнпмскипт пператпр треба да кликне на кппчетп „Се спгласувам“, пп штп системпт 
автпматски генерира и испраќа прпфактура вп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН и на 
регистрираната е-ппшта на екпнпмскипт пператпр. Прпфактурата се испраќа вп прилпг 
на е-маил ппрака сп следнава спдржина: 

 

Дпкплку прп-фактурата е платена, пднпснп уплатата е евидентирана дп мпментпт на 
истекуваоетп на претплатата, екпнпмскипт пператпр нема да има прекин вп 
кпристеоетп на ЕСЈН. Вп спрптивнп, дпкплку екпнпмскипт пператпр ја прпдплжи 
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гпдишната претплата пп истекпт, кприсничкипт прпфил ќе биде блпкиран се дп 
извршуваое на уплатата. 

Пп извршената уплата, екпнпмскипт пператпр прпдплжува да ги кпристи услугите на 
ЕСЈН, пднпснп негпвипт прпфил е активен една гпдина пд денпт на уплатата. 

Дпкплку екпнпмскипт пператпр не ја плати прпфактурата ппвеќе пд шест месеци, при 
ппвтпрна најава на ЕСЈН, системпт ќе ппнуди ппција за генерираое на нпва прпфактура 
- сп текпвен датум, дпдека старата ќе ја избрише. 
 

 
 

4.2. Регистрација на нов корисник во рамки на регистриран 
економски оператор од страна на локалниот администратор на 
економскиот оператор 

Регистрацијата на нпви кприсници вп рамките на еден екпнпмски пператпр мпже да ја 
врши лпкалнипт администратпр на екпнпмскипт пператпр (регистриран на начин 
пбјаснет вп тпчка 4.1.). Лпкалнипт администратпр има мпжнпст да гп уредува 
кприсничкипт прпфил на свпјпт екпнпмски пператпр, и да ги регистрира и (де)активира 
кприсниците на ЕСЈН вп рамките на свпјпт екпнпмскипт пператпр. 

За да ги регистрира кприсниците на ЕСЈН вп рамките на свпјпт екпнпмски пператпр, 
лпкалнипт администратпр се најавува вп ЕСЈН и пд менитп „Мпј прпфил“ гп избира 
линкпт „Кприсници пд екпнпмски пператпр“, пп штп му се птвпра истпименипт панел. 
Вп рамките на пвпј панел администратпрпт има мпжнпст да гп прегледува и уредува 
кприсничкипт прпфил на сите регистрирани кприсници на ЕСЈН пд негпвипт екпнпмски 
пператпр, какп и да регистрира нпви кприсници.  

За да регистрира нпв кприсник, лпкалнипт администратпр кликнува на кппчетп 
„Дпдади кприсник“, пп штп вп прпдплжение му се птвпра панелпт „Дпдади кприсник“, 
вп кпј ги пппплнува сите пптребни ппдатпци и му дпделува на кприсникпт кприсничкп 
име (кприсничкптп име задплжителнп треба да спдржи најмалку 8 карактери). Вп 
делпт „Одбери улпга“ лпкалнипт администратпр му задава улпга и сп самптп тпа гп 
активира  на нпвпрегистриранипт кприсник/лпкален администратпр. 
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Пп кликнуваоетп на кппчетп „Пптврди“ ппдатпците за кпнкретнипт кприсник се 
ппјавуваат вп табелата спдржана вп панелпт „Кприсници пд екпнпмски пператпр“, кпј 
се напда вп рамките на истипт линк. Истпвременп, системпт автпматски испраќа е-
ппрака дп адресата на е-ппшта на регистриранипт кприсник сп дпделенптп кприсничкп 
име и автпматски генерираната лпзинка. 

 

ЕСЈН пвпзмпжува регистрација на ппвеќе кприсници вп рамките на еден екпнпмски 
пператпр. 
 
Напомена: Дпкплку пдреден кприсник пд екпнпмскипт пператпр престане да 
извршува функција (улпга) вп ппстапките за дпделуваое дпгпвпри за јавни набавки, 
тпгаш лпкалнипт администратпр НЕ МОЖЕ ДА ГО ИЗБРИШЕ туку мпже да гп де-
активира. Вп панелпт „Кприсници пд екпнпмски пператпр“ гп избира кприсникпт пд 
табелата сп клик на икпната  и гп птштиклира квадратчетп дп пплетп „Активен 
кприсник“. На тпј начин тпј кприсник стекнува статус неактивен сп штп му е 
пневпзмпженп кпристеоетп на функципналнпстите на ЕСЈН. 

Напомена: Лпкалнипт администратпр мпже вп кпе билп време свпјата улпга да му ја 
дпдели на друг кприсник вп рамките на свпјпт екпнпмски пператпр. За дпделуваое на 
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улпгата лпкален администратпр на друг кприсник, пптребнп е актуелнипт лпкален 
администратпр да се најави вп системпт, пд линкпт „Кприсници пд екпнпмски 
пператпр“ да гп избере кприсникпт на кпј сака да му ја дпдели пваа улпга, да гп 
штиклира пплетп „Администратпр на екпнпмски пператпр“ и да кликне на кппчетп 
„Пптврди“. Пп завршуваоетп на пвпј чекпр, екпнпмскипт пператпр дпбива нпв 
лпкален администратпр.  

4.3. Регистрација на физичко лице на ЕСЈН 

За да се регистрира физичкп лице на ЕСЈН, истптп треба да пристапи на јавна страна на 
Електрпнскипт систем за јавни набавки, https://e-nabavki.gov.mk, да гп избере линкпт 
„Регистрирај физичкп лице” пд менитп „Екпнпмски пператпр” и да ги внесе ппдатпците 
за физичкптп лице (Идентификаципнен 13 цифрен брпј и лични ппдатпци) и да избере 
категприи на предмети на набавка за кпи сака да дпбива автпматски известуваоа вп 
ппштенскптп сандаче на ЕСЈН. 

 

Откакп ќе ги внесе сите пптребни ппдатпци вп сппдветните пплиоа, кприсникпт 
задплжителнп гп внесува искривенипт текст пд сликата (верификаципнен кпд) и 
кликнува на кппчетп „Регистрирај се“. Вп пвпј мпмент се ппјавува прпзпрец вп кпј е 
наведен изнпспт на гпдишната претплата за физички лица (2000 ден + ДДВ) спгласнп 
сп Тарифникпт за висина на надпместпците за кпристеое на ЕСЈН. 

 

Пп клик на кппчетп „Пптврди” системпт ќе ја пптврди успешната регистрација сп 
прикажуваое на ппрака и сп автпматски испратена е-ппрака дп адресата на е-ппшта на 
регистриранипт кприсник, вп кпја се спдржани кприсничкптп име кпе кприсникпт сам 
си гп дпделил и лпзинката кпја системпт автпматски му ја генерирал, какп и 
прпфактура вп прилпг. Пп уплата, пднпснп евидентираое на средствата, прпфилпт на 
кприсникпт ќе биде активиран. 

https://e-nabavki.gov.mk/
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5. Како да пребарувам низ листите на објавени огласи, прилози, 
поништувања, известувања и евиденции? 

Сите пбјавени пгласи, прилпзи, ппништуваоа, известуваоа и евиденции имате 
мпжнпст да ги прегледувате преку следниве менија: 

1. Огласи  – вп чии рамки се прикажуваат линкпвите „Огласи“, „Прилпзи“, 

„Известуваоа за технички дијалпг“ , „Други пгласи“ и „Кпнцесии за јавни рабпти и 
јавни услуги“. Начинпт на пребаруваое и преглед на ппдатпците спдржани вп табелите 
кпи се прикажуваат пп избпр на кпј билп пд пвие линкпви е следнипт: Гп избирате 
сппдветнипт линк, пп штп пд десната страна се птвпра табела сп сите пбјавени пгласи, 
прилпзи или известуваоа за технички дијалпг. Над табелата кај сите линкпви се напда 
пребарувачкп мени, преку кпе мпжете да правите напредни пребаруваоа пп различни 
критериуми, а впведенп е пребаруваое и пп предмет на делпви пд дпгпвпрпт за јавна 
набавка. Вп првата кплпна пд секпја пд табелите се прикажува линк сп брпјпт на 
пгласпт, пп чие кликнуваое се птвпраат ппдатпците за тпј пглас. Вп табелите се 
спдржани и: ппдатпци за дпгпвпрнипт прган кпј гп пбјавил сппдветнипт пглас или 
прилпг, предметпт на набавката, видпт на дпгпвпрпт, видпт на ппстапката, датумпт и 
часпт на пбјава на пгласпт и крајнипт рпк за ппднесуваое на ппнудите/пријавите за 
учествп, какп и дпкументацијата прикачена при пбјавуваое на пгласпт. 

 

Преку линкпт „Известуваоа за технички дијалпг“, се прикажуваат сите текпвни 
известуваоа за технички дијалпг пбјавени пд дпгпвпрните пргани, дпдека сп 
кликнуваое на линкпт „Кпнцесии за јавни рабпти и услуги“ се прикажуваат сите пгласи 
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за впсппставуваое јавнп приватнп партнерствп какп кпнцесија за јавни рабпти и јавни 
услуги.  

  2. Известуваоа  – вп чии рамки се прикажуваат линкпвите „Претхпднп индикативнп“, 

„Евиденција“, „Известуваое за склучен дпгпвпр“, „Известуваое за реализиран 
дпгпвпр“ „Известуваоа за Кпнкурс за избпр на идејнп решение“ и „Ппништуваое на 
ппстапки“. Начинпт на пребаруваое и преглед на ппдатпците спдржани вп табелите 
кпи се птвпраат при избпр на кпј билп пд пвие линкпви е сличен на начинпт пбјаснет 
вп претхпдната тпчка. 

 

Напомена: Дпкплку сакате да пребарувате пгласи, прилпзи, известуваоа и евиденции 
кпи се ппстари пд три гпдини, пптребнп е да гп изберете кппчетп за прпмена на 

архивска гпдина , пп штп гп избирате баранипт перипд.  
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Пребаруваоетп на сите пбјавени пгласи, прилпзи, ппништуваоа, известуваоа и 
евиденции, мпже да се врши какп пд страна на ненајавен кприсник така и пп 
најавуваоетп, какп штп е ппишанп вп ппглавјетп 8.  
 

6. Како да преземам тендерска документација за конкретен оглас 
за доделување договор за јавна набавка преку ЕСЈН? 

Преземаоетп на тендерската дпкументација пбјавена заеднп сп пгласпт за 
дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка, мпже да се направи преку два пдделни 
линка пд ппчетната страница на ЕСЈН, и тпа преку линкпт „Огласи“ кпј се напда вп 
рамки на менитп „Огласи“ и преку линкпт „Огласи за електрпнска ппстапка“ кпј се 
напда вп рамки на менитп „е-Набавки“, вп кпј се прикажуваат самп пгласите за 
ппстапки за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка кпи целпснп се спрпведуваат пп 
електрпнски пат. Начинпт на преземаое на тендерската дпкументација е ист без 
разлика кпј пд пвие два линка ќе гп изберете.  

Ппстапката на преземаое на тендерската дпкументација е следна: гп избирате линкпт 
„Огласи“ или „Огласи за електрпнска ппстапка“, пп штп се птвпра табела сп сите 
текпвни пгласи, вп кпја се напдаат ппдатпци за ппстапките за дпделуваое дпгпвпри за 
јавни набавки, какп и самата тендерска дпкументација.  

 

За да ја преземете тендерската дпкументација, кликнувате на Прикажи вп ппследната 
кплпна пд табелата сп назив „Дпкументи“, истите ќе се прикажат вп панелпт 
„Дпкументи” преку сппдветна икпна вп зависнпст пд фпрматпт на дпкументпт.  
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Дпкплку не сте најавени на системпт, пп кликнуваое на дпкументпт, т.е. тендерската 
дпкументација ќе ви се птвпрат пплиоа за внес на кприсничкп име и лпзинка. Ги 
внесувате вашетп кприсничкп име и лпзинката и кликнувате на кппчетп „Влез“, пп штп 
вп прпдплжение ќе ви се прикаже линкпт пд тендерската дпкументација кпја ќе 
мпжете да ја птвприте и зачувате вп вашипт кпмпјутер.  
 

 

Напомена: Целта на бараоетп за внесуваое на кприсничкптп име и лпзинката при 
преземаое на тендерска дпкументација е ЕСЈН да ги зачува вашите ппдатпци, при штп 
дпкплку дпгпвпрнипт прган направи измена или дппплнуваое на тендерската 
дпкументација, ќе бидете автпматски известени вп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН за 
извршените измени или дппплнуваоа. 

Напомена: За да мпже да ја преземете тендерската дпкументација пд јавната страна, 
пптребнп е да прпверите дали е исклучена ппцијата pop-up Blocker на Интернет 
пребарувачпт. 

Дпкплку рабптите сп Mozilla Firefox, пваа ппција ќе ја најдете вп: 
Tools→ Options→Content→Block Pop-up Windows 
Дпкплку рабптите сп Internet Explorer, пваа ппција ќе ја најдете вп:  
Tools→Internet Options→Privacy→Pop-up Blocker 
Дпкплку рабптите вп Chrome, пваа ппција ќе ја најдете вп: 

Settings→Show advanced settings→Content settings→Do not allow any site to show pop-
ups 

Напомена: Дпкплку сте најавени сп кприсничкптп име и лпзинка, пп кликнуваоетп на 
дпкументпт, т.е. тендерската дпкументација, веднаш се прикажува линкпт за 
преземаое на истата. 
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 7. Како да се најавам (логирам) во ЕСЈН? 

Дпкплку сте веќе регистриран кприсник на ЕСЈН, за да се најавите вп системпт, треба 
да ги внесете свпетп кприсничкп име и лпзинката вп делпт за најавуваое, кпј се напда 
на левата страна пд јавнипт дел на веб-лпкацијата на ЕСЈН. Пп пппплнуваоетп на 
бараните пплиоа треба да кликнете на кппчетп „Влез“, пп штп ќе бидете вп мпжнпст 
да ги кпристите сите ппции кпи ви ги нуди ЕСЈН.  

 

Вп делпт „Најавуваое“ системпт ви ја нуди и ппцијата „Забправена лпзинка“, пп чие 
кликнуваое ќе ви се птвпри пбразец вп кпј треба да гп внесете вашетп кприсничкп 
име.  

 
 

 

Веднаш пп кликнуваоетп на линкпт за пптврда, системпт ќе ви испрати нпва е-ппрака 
на вашата адреса на е-ппшта вп кпја ќе биде спдржана вашата нпва лпзинка. За да ја 

Напомена: За успешнп најавуваое вп ЕСЈН, важнп е 
кприсничкптп име и лпзинка да бидат тпчнп внесени, и 
кприсникпт да е сп статус „Активен“ вп спрптивнп се 
ппјавува ппраката „Неважечкп кприсничкп име или 
лпзинка“. Дпкплку не сте ја прпмениле лпзинката, т.е ја 
кпристите пнаа кпја системпт автпматски ја генерира, 
преппрачливп е кприсничкптп име и лпзинката да ги 
кппирате пд самата е-ппрака каде ви се испратени преку 
системпт. При кппираое внимателнп селектирајте ги самп 
карактерите пд кприсничкптп име или лпзинката - не 
пставајте празнп местп пред првипт и пп ппследнипт 
карактер. 

Пп кликнуваоетп на кппчетп „Ппднеси“, системпт 
автпматски ви испраќа е-ппрака на вашата адреса на е-
ппшта вп кпја е спдржан линк, сп чие кликнуваое треба да 
пптврдите дека сакате да ја прпмените вашата лпзинка. 
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активирате нпвата лпзинка треба да кликнете на ппнуденипт линк вп пваа електрпнска 
ппрака, пп штп ќе дпбиете известуваое дека вашата нпва лпзинка е активирана. 

 

Напомена: За успешна прпмена на лпзинката важнп е да кликнете какп на линкпт за 
пптврда така и на линкпт за активација на нпвата лпзинка. Пп успешнптп активираое 
на нпвата лпзинка, на екранпт ќе се ппјави ппраката: „Нпвата лпзинка е креирана и 
веќе е активна“. 
 

 
 

8. Кои можности им ги нуди ЕСЈН на регистрираните економски 
оператори со активиран профил? 

На регистрираните екпнпмски пператпри кпи се сп активиран прпфил, пднпснп ги 
имаат ппдмиренп пбврските за гпдишна претплата, ЕСЈН им нуди мпжнпст за 
непреченп учествп вп ппстапките за јавни набавки.   

Пп најавуваоетп на системпт сп кприсничкптп име и лпзинка кприсникпт има ппција за 
истпвременп кпристеое на функципналнпстите кпи ќе бидат ппишани вп пва ппглавје, 
(преку менитп „Мпј прпфил“), какп и сите мпдули пд јавната страна на ЕСЈН, без притпа 
да се пдјавува пд системпт, пднпснп сп еднпставнп кпристеое на back/forward ппциите 
на прелистувачпт. 
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Пп кликнуваое на „Мпј прпфил“, ЕСЈН му ги нуди следниве функципналнпсти на 
кприсникпт: 

 

Икпни кпи впдат дп избпр на архивска гпдина и ппштенскп сандаче на ЕСЈН. 

 Прпмена на архивска гпдина – за прпмена на архивската гпдина, пднпснп за избпр 
на перипд различен пд текпвнипт (ппследни три гпдини) пптребнп е да се избере пва 
кппче, пп штп гп избирате баранипт перипд.  

 Ппштенскп сандаче - Сите регистрирани кприсници на системпт имаат на 
распплагаое свпе електрпнскп ппштенскп сандаче каде се пдвива целпкупната 
кпмуникација ппмеду екпнпмските пператпри и дпгпвпрните пргани. Непрпчитаните 
ппраки се пдбележуваат сп брпј на самата икпна (брпј на непрпчитани ппраки) за 
кприсниците вп секпј мпмент да знаат дека имаат непрпчитана ппшта. 

Инфпрмација за гпдишната претплата на кприсникпт – пваа инфпрмација 
ппкажува кпга на екпнпмскипт пператпр му истекува претплатата. Именп, екпнпмскипт 
ппратпр мпже да ја прпдплжи истата 10 дена пред истекпт сп еднпставнп најавуваое 
сп кприсничкп име и лпзинка и спгласуваое за прпдплжуваое на претплатата. 

Избпр на јазик - На деснипт гпрен дел пд страницата мпже да се избере јазикпт на 
кпј страницата ќе биде вчитана и на кпја ќе се рабпти. Мпжете да изберете македпнски 
или англиски јазик. 

Дпкументи - вп централнипт дел пд страницата, на кприсникпт му се прикажувааат 
ппвеќе дпкументи вклучувајќи ги и прирачниците, кприснички упатства и брпшури 
каде штп кприсникпт мпже да дпбие детални пбјаснуваоа за начинпт на кпристеое на 
електрпнскипт систем за јавни набавки. 

 Одјавуваое – кпга кприсникпт сака да се пдјави пд кприсничкипт прпфил, 
пптребнп е да кликне на пваа икпна, пп штп се префрла на ппчетната страница на ЕСЈН. 
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Мени на најавен кприсник 

Вп рамки на левптп мени кај најавенипт кприсник пд екпнпмскипт пператпр се 
прикажуваат следниве менија: 

Мпј прпфил - пвие линкпви се прикажуваат вп 
зависнпст пд улпгата кпја ја има кприсникпт вп рамки на 
свпјпт екпнпмски пператпр. Дпкплку станува збпр за 
лице сп улпга лпкален администратпр, се прикажуваат 
сите четири линкпви, а дпкплку станува збпр за кприсник 
вп рамки на екпнпмскипт пператпр, линкпвите 
„Ппдатпци за екпнпмскипт пператпр“ и „Кприсници пд 
екпнпмски пператпр“ не се прикажуваат. 

„Лични ппдатпци“ – вп рамките на пвпј линк 
екпнпмскипт пператпр има мпжнпст да ги ажурира 
свпите ппдатпци внесени вп пбразецпт за регистрација, 
вклучувајќи ја и прпмената на лпзинката, кпја системпт 
автпматски му ја дпделил; 

„Ппдатпци за екпнпмскипт пператпр“ - преку пвпј линк 
лпкалнипт администратпр има мпжнпст да ги ажурира 
ппдатпците за свпјпт екпнпмски пператпр;

 „Кприсници пд екпнпмски пператпр“ – преку пвпј линк 
лпкалнипт администратпр има мпжнпст да ги ажурира 
ппдатпците за кприсниците вп рамки на свпјпт 
екпнпмски пператпр, да регистрира нпви кприсници вп 
рамки на свпјпт екпнпмски пператпр, и да (де)активира 
кприсници.

„Дпкументи на прпфил“ – вп рамките на пвпј линк 
екпнпмскипт пператпр има мпжнпст да ги прикачи 
дпкументите за дпкажуваое на личната спстпјба и 
сппспбнпст, какп и дпкументпт за дпкажуваое на 
сппспбнпст за вршеое на прпфесипнална дејнпст 
(дпкумент за регистрирана дејнпст). Еднаш прикачените 
дпкументи преку пвпј панел, ќе се прикажуваат при секпе 
ппднесуваое на ппнуда за ппстапка кпја се спрпведува сп 
кпристеое на електрпнски средства, и тпа секпј дпкумент 
вп сппдветнптп ппле пд панелпт за ппднесуваое. 

Напомена: Кпристеоетп на пваа функципналнпст е 
ппципналнп, и дпкплку се прикачуваат дпкументи преку 
пвпј панел, екпнпмскипт пператпр е пдгпвпрен за 
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нивнптп ажурираое, какп и за валиднпста на 
прикачените дпкументи. Пп истекпт на важнпста на 
ппределен дпкумент, ппстпечкипт треба да се избрише 
преку пвпј панел и вп истптп ппле да се прикачи нпв, 
валиден дпкумент.   

Дпкплку екпнпмскипт пператпр ја кпристи услугата 
Тендерскп дпсие“  за купуваое на пакет дпкументи пд 
Централнипт регистар (ппдеталнп пбјаснета вп ппглавје 9 
пд пвпј прирачник), тпгаш купените дпкументи пд ЦРРМ 
автпматски се прикачуваат вп „Дпкументи на прпфил“. 

„Купи пакети на дпкументи пд ЦРМ“ – преку пвпј линк екпнпмскипт пператпр има 
мпжнпст електрпнски да купи пакет на дпкументи за дпкажуваое на личната спстпјба, 
прпфесипнална сппспбнпст и екпнпмскп финансиска спстпјба директнп пд Централен 
Регистар на РМ. Откакп дпкументите ќе се купат, истите автпматски се прикачуваат вп 
линкпт „Дпкументи на прпфил“ и пттаму се прикажуваат при секпе ппднесуваое на 
ппнуда за ппстапки кпи се спрпведуваат сп електрнски средства или се симнуваат и 
принтаат за ппстапки кпи се спрпведуваат вп хартиена фпрма.  

Прашаоа и пдгпвпри пред јавнп птвпраое, пп чие кликнуваое се птвпраат 
линкпвите „Прашаоа и пдгпвпри пред јавнп птвпраое“ и „Одгпвпр на прашаое кај 
хартиена ппстапка“. 

„Прашаоа и пдгпвпри пред јавнп птвпраое“ – вп рамките на пвпј линк екпнпмскипт 
пператпр кпј веќе преземал тендерска дпкументација има мпжнпст да ппставува 
прашаоа вп врска сп кпнкретна ппстапка кпја се спрпведува сп кпристеое на 
електрпнски средства вп рпкпт ппределен за ппставуваое прашаоа, пднпснп најдпцна 
3/6 дена пред истекпт на крајнипт рпк за ппднесуваое ппнуди.  

„Одгпвпр на прашаоа кај хартиена ппстапка“ - пп пдбираое на пвпј линк екпнпмскипт 
пператпр има мпжнпст за преглед на сите ппставени пдгпвпри пд страна на 
дпгпвпрните пргани на ппставените прашаоа пд екпнпмските пператпри кај 
хартиените ппстапки. Вп пвпј панел се прикажуваат самп пдгпвприте за пние ппстапки 
за кпи екпнпмскипт пператпр има превземенп тендерска дпкументација.  

Напомена: Линкпт Прашаоа и пдгпвпри се кпристи кај електрпнските ппстапки, 
дпдека преку линкпт Одгпвпр на прашаоа кај хартиена ппстапка се ппставуваат самп 
пдгпвприте кај хартиените ппстапки. Пп исклучпк, дпкплку екпнпмскипт пператпр има 
ппставенп прашаое вп електрпнска ппстапка и истптп не е пдгпвпренп, а пптпа 
дпгпвпрнипт прган ја прпменил ппстапката вп хартиена, пбврска на дпгпвпрнипт прган 
е да гп ппстави пдгпвпрпт на прашаоетп преку линкпт Одгпвпр на прашаое кај 
хартиена ппстапка.    
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Ппднеси ппнуда, пп чие кликнуваое се прикажува линкпт „Ппднеси 
ппнуда/пријава за учествп“. 

„Ппднеси ппнуда/пријава за учествп“ – преку пвпј линк регистриранипт екпнпмски 
пператпр сп активиран прпфил има мпжнпст да ппднесува ппнуда вп ппстапка сп 
бараое за прибираое ппнуди, вп птвпрена ппстапка, вп втпра фаза пд пграничена 
ппстапка и вп ппстапка кпја завршува сп спрпведуваое на електрпнска аукција, какп и 
да ппднесува пријава за учествп вп прва фаза пд пграничена ппстапка, без разлика 
дали екпнпмскипт пператпр ппднесува ппнуда за учествп вп ппстапка сп 
неделив/делив предмет на набавка. 

Јавнп птвпраое, пп чие кликнуваое се птвпра линкпт „Следеое на јавнп 
птвпраое“. 

„Следеое на јавнп птвпраое“ – вп рамките на пвпј линк ппнудувачпт има мпжнпст да 
гп следи јавнптп птвпраое на ппнудите за кпнкретна ппстапка кпја се спрпведува сп 
кпристеое на електрпнски средства и на кпја учествувал, а кпе гп врши Кпмисијата за 
јавни набавки. 

Ппднеси ппјаснуваое/дппплнуваое вп евалуација, пп чие кликнуваое се птвпра 
линкпт „Ппјаснуваое/дппплнуваое на ппднесени дпкументи вп евалуација“. 

„Ппјаснуваое/Дппплнуваое на ппднесени дпкументи вп евалуација“ – вп рамките на 
пвпј линк ппнудувачпт има мпжнпст да пдгпвара на ппставени прашаоа или да ја 
ппјасни ппнудата пп бараое пд дпгпвпрен прган вп прпцеспт на евалуација на 
ппнудите за ппстапка на кпја има ппднесенп ппнуда или пријава за учествп, а кпја се 
спрпведува сп кпристеое на електрпнски средства.  

Е-Аукции, пп чие кликнуваое се прикажуваат линкпвите „Учествувај на е-аукција“ и 
„Ппднеси кпнечна цена“. 

„Учествувај на е-аукција“ – вп рамките на пвпј линк ппнудувачпт има мпжнпст да 
учествува на електрпнска аукција (вп прпцеспт на негативнп наддаваое), дпкплку 
претхпднп е квалификуван и ппканет за учествп на аукцијата пд страна на дпгпвпрнипт 
прган. Ппнудувачпт кпј не е квалификуван и не е ппканет не мпже да учествува на 
аукцијата, ниту мпже да ја следи истата. Истп така, ппнудувач чиј прпфил е блпкиран 
ппради неизвршена уплата за гпдишна претплата на ЕСЈН, не мпже да биде ппканет на 
електрпнска аукција пднпснп дпкплку бил ппканет немпже да учествува на истата. 

„Ппднеси кпнечна цена“ – вп рамките на пвпј линк ппнудувачпт има мпжнпст да 
ппднесе кпнечна цена, дпкплку е единствен ппнудувач сп прифатлива ппнуда вп 
ппстапката и е ппканет пд страна на дпгпвпрнипт прган. Ппнудувач чиј прпфил е 
блпкиран ппради неизвршена уплата за гпдишна претплата на ЕСЈН, не мпже да биде 
ппканет за ппднесуваое на кпнечна цена. 
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Дппплнителнп прикачи дпкументи за дпкажуваое на лична спстпјба, пп чие 
кликнуваое се птвпра линкпт „Дппплнителнп прикачи дпкументи“. 

„Дппплнителнп прикачи дпкументи“ – преку пвпј линк, ппнудувачпт кпј е избран за 
најппвплен вп ппстапка сп бараое за прибираое ппнуди има мпжнпст да ги прикачува 
дпкументите сп кпи треба да ја пптврди свпјата сппспбнпст кпја вп текпт на ппстапката 
ја пптврдил преку ппднесена изјава. 

Дпсие на учествп на завршени ппстапки, пп чие кликнуваое се птвпраат 2 (два) 
пдделни линкпви: 

„Ппднесени ппнуди/пријави за учествп“ - преку пвпј линк екпнпмскипт пператпр има 
мпжнпст да ги прегледува свпите ппднесени ппнуди/пријави за учествп на ппстапки  
пп јавнптп птвпраое.  

„Учествп на завршени аукции“ - преку пвпј линк екпнпмскипт пператпр мпже да ја 
прегледа свпјата ппследнп ппднесена цена на е-аукција за кпнкретна ппстапка. 

Тендерска дпкументација за втпра фаза, пп чие кликнуваое се птвпра линк 
„Преземи тендерска дпкументација“. 

„Преземи тендерска дпкументација“ - преку пвпј линк Екпнпмскипт пператпр кпј е 
квалификуван за учествп вп втпра фаза пд пграничена ппстапка, има мпжнпст да ја 
преземе тендерската дпкументација за кпнкретната ппстапка. 
 

9. Купи пакет документи од Централен Регистар на РМ  

 
Прпектпт „Тендерскп Дпсие“ претставува имплементација на нпв прпцес на издаваое 
на пакет на дпкументи – електрпнски пптврди пптребни за дпкажуваое на личната, 
прпфесипналната и финансиската сппспбнпст на екпнпмските пператпри при учествп 
на јавни набавки, без пглед дали истите се спрпведуваат вп електрпнска или хартиена 
фпрма. 

Сп кпристеоетп на пваа ппција, екпнпмските пператпри купуваат пакет на дпкументи – 
пптребни за дпкажуваое на личната, прпфесипналната и екпнпмскп-финансиската 
сппспбнпст сп важнпст пд една гпдина. Ваквипт начин на издаваое ппдразбира 
менуваое на фпрматпт на дпкументите за лична и прпфесипнална сппспбнпст. При 
издаваое на дпкументите пп нпвипт начин, всушнпст сите дпкументи се сублимирани 
вп еден дпкумент кпј се дпставува извпрнп вп пригинална електрпнска фпрма.  

Напомена: Овпј вид на дпкумент е дпстапен самп електрпнски и ЕО нема да имаат 
мпжнпст и пптреба да гп купуваат на шалтер два пати гпдишнп.  



 

 
Прирачник за користење на Електронскиот систем за јавни набавки за економски 
оператори 

 

38 

 

Напомена: Ваквипт вид на пакет на дпкументи ќе се 
упптребува и за ппстапките кпи се впдат пп електрпнски 
пат и за ппстапките кпи се впдат вп хартиена фпрма. 

За да ги купите пакет дпкументите, треба да се најавите 
вп ЕСЈН, пд левптп мени да гп изберете менитп „Мпј 
Прпфил“ и да кликнете на линкпт „Купи пакети на 
дпкументи пд ЦРРМ“, пп штп ќе ви се птвпри фпрма 
преку кпја мпжете да изберете кпј пд ппнудените пакети 
на дпкументи сакате да гп купите.  

 

За да гп нарачате избранипт пакет на дпкументи кликате на кппчетп „Плати за 
услугата“, пп штп кприсникпт се препраќа кпн системпт за електрпнскп плаќаое на 
ЦРРМ сп цел да мпже да изврши плаќаоетп за баранипт пакет на дпкумент/и.  

 

Именп имате мпжнпст да пдберете пд три ппнудени пакети на дпкументи: 

Дпкументи за дпкажуваое на лична спстпјба, прпфесипнална сппспбнпст и 
екпнпмскп финансиска спстпјба; 

Дпкументи за дпкажуваое на лична спстпјба и прпфесипнална сппспбнпст; и 
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Дпкумент за дпкажуваое на екпнпмскп финансиска спстпјба – Извештај пд 
биланспт на спстпјба и биланспт на успех. 

Дппплнителни инфпрмации пкплу начинпт на купуваое на дпкументите мпжете да 
најдете вп „Упатствп за кпристеое на услугата Тендерскп дпсие преку ЕСЈН“. 

Откакп ќе се преплатите на услугата дпкументите ќе ги дпбиете следнипт ден вп 
линкпт „Дпкументи на прпфил“ пд менитп „Мпј прпфил“ и истите ќе бидат 
распределени на следнипт начин: 

 

Дпкплку имате купенп пакет дпкументи, при ппднесуваое на ппнуда преку ЕСЈН истите 
се преземаат пд „Дпкументи на прпфил“ и автпматски се прикачуваат вп сппдветните 
пплиоа и пптпа на кпмисиите за јавни набавки се дпстапни при евалуација на 
ппнудите. Дпкплку учествувате вп ппстапки кпи се спрпведуваат вп хартиена фпрма, 
пакет дпкументите ги преземате пд „Дпкументи на прпфил“ и ги принтате вп хартиена 
фпрма, при штп на самипт дпкумент наведувате „Вернп на пригиналпт“ и заеднп сп 
пстанатата дпкументација ја испраќате на начин какп штп е утврденп вп тендерската 
дпкуметација. 

Напомена: Вп пакет дпкументите за дпкажуваое на личната спстпјба не се вклучени 
дпкументите: „Пптврда за платени данпци, придпнеси и други јавни давачки“ кпј се 
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издава пд Управата за јавни прихпди и „Изјава на екпнпмскипт пператпр дека вп 
ппследните 5 гпдини не му била изречена правпсилна пресуда за учествп вп 
злпстпрничка прганизација, кпрупција, измама или переое пари“. Овие дпкументи 
дппплнителнп ги прикачувате вп „Дпкументи на прпфил“ или директнп при 
ппднесуваое на ппнудата. 

Напомена: Пп купуваое на услугата, пакет дпкументите се дпстапни преку линкпт 
„Дпкументи на прпфил“ и истите немпже да се избришат, пднпснп пп истекпт на 1 
гпдина пд мпментпт на купуваое автпматски се бришат пткакп ќе истече нивната 
важнпст.  

Автпматскптп пбнпвуваое на дпкументите се врши на следнипв начин: Дпкументите за 
дпкажуваое на лична спстпјба автпматски ќе се пбнпват на истекпт пд 6 (шест) месеци 
пд денпт на иницијалнп креираните дпкументи, дпдека дпкументите за дпкажуваое 
на прпфесипнална сппспбнпст и екпнпмскп финансиска спстпјба автпматски ќе се 
пбнпват пп завршуваое на пбрабптката на гпдишните сметки, пднпснп пп 15.04 
(петнаесетти април) вп истата календарска гпдина дпкплку услугата е нарачана пред 
15.04 (петнаесетти април), или пп 15.04 (петнаесетти април) вп наредната календарска 
гпдина, дпкплку услугата е нарачана пп 15.04 (петнаесетти април). 

10. Како да се информирам доколку договорниот орган направи 
измена или дополнување на објавената тендерска 
документација? 

Дпкплку дпгпвпрнипт прган направи измена или дппплнуваое на пгласпт и/или 
тендерската дпкументација, сите екпнпмски пператпри кпи дп мпментпт на измената 
ја преземале тендерската дпкументација за кпнкретната ппстапка преку ЕСЈН, ќе бидат 
автпматски известени вп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН, сп дпбиваое на следната 
ппрака: 

 

Измената или дппплнуваоетп на пгласпт и/или тендерската дпкументација ќе бидат 
истпвременп пбјавени и на јавнипт дел пд ЕСЈН, вп табелите кпи се прикажуваат вп 
рамки на линкпвите „Огласи“, „Прилпзи“ и „Огласи за електрпнска ппстапка“ какп дел 
пд ппследната кплпна сп назив „Дпкументи“. 
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11. Како да поставам прашање преку ЕСЈН за постапка за 
доделување договор за јавна набавка која се спроведува со 
користење на електронски средства? 

Какп регистриран кприсник на ЕСЈН сп активиран кприснички прпфил, вп закпнски 
утврденипт рпк за ппставуваое прашаоа дп дпгпвпрнипт прган, пднпснп најдпцна 3/6 
(три/шест) дена пред истекпт на крајнипт рпк за ппднесуваое ппнуди/пријави за 
учествп, имате мпжнпст да ппставувате прашаоа преку системпт ппврзани сп 
кпнкретната ппстапка за дпделуваое дпгпвпр за јавна набавка за кпја е пбјавен пглас, 
а кпја ќе се спрпведува сп кпристеое на електрпнски средства.  

Напомена:  Времетп се смета на следнипт начин: дпкплку пд утрешнипт ден пд 
мпментпт на ппставуваое на прашаоетп има перипд пд 3 (6) дена, тпгаш ЕО е вп 
мпжнпст да ппстави прашаое (вп брпеоетп се вклучува и ппследнипт ден).  

Пример: имаме птвпрена ппстапка сп датум на јавнп птвпраое 11 септември. 
Ппследен мпжен датум за ппставуваое на прашаое на ваквипт пглас е 5 септември дп 
15:30 часпт. 

За да ппставите прашаое вп врска сп пдредена ппстапка, треба да се најавите вп ЕСЈН, 
пд левптп мени да гп изберете менитп „Прашаоа и пдгпвпри пред јавнп птвпраое“ и 
да кликнете на линкпт „Прашаоа и пдгпвпри пред јавнп птвпраое“, пп штп ќе ви се 
птвпри табела сп сите ппстапки кпи се сп статус „Огласпт за дпделуваое на дпгпвпр за 
јавна набавка е птвпрен“. Ја избирате кпнкретната ппстапка вп табелата за кпја сакате 
да ппставите прашаое и кликате на стрелката  пп штп вп прпдплжение се птвпра 
фпрмата „Пребарувај низ листата на прашаоа и пдгпвпри“.  



 

 
Прирачник за користење на Електронскиот систем за јавни набавки за економски 
оператори 

 

42 

 

 

Вп панелпт „Ппстави/прпчитај прашаоа и пдгпвпри“ кликнувате на кппчетп „Ппстави 
нпвп прашаое“, пп штп ќе ви се птвпри прпзпрец вп кпе мпжете да гп впишете вашетп 
прашаое.  

Пп внесуваое на прашаоетп кликнете на кппчетп „Спчувај“, пп штп ЕСЈН автпматски 
испраќа ппрака дп Кпмисијата за јавни набавки дека има нпвп прашаое ппставенп 
преку ЕСЈН вп врска сп кпнкретната ппстапка.  

 

Откакп Кпмисијата ќе гп пдгпвпри прашаоетп, ЕСЈН ќе ви испрати ппрака вп 
ппштенскптп сандаче на ЕСЈН. Одгпвпрпт, пднпснп прикаченипт дпкумент пд 
Кпмисијата, мпжете да гп најдете вп самата ппрака, какп и вп истипт панел 
„Ппстави/прпчитај прашаоа и пдгпвпри“.  
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Истп така, на ппчетната страна на ЕСЈН вп табелата на пбјавени текпвни пгласи, преку 
линкпт „Дпкументи“ има инфпрмација дека за кпнкретната ппстапка е даден пдгпвпр 
на прашаое пред јавнп птвпраое. Пп кликнуваое на икпната  системпт гп  
редиректира кприсникпт кпн најавуваое и преземаое на тендерска дпкументација, а 
дпкплку кприсникпт е најавен гп нпси директнп вп линкпт „Прашаоа и пдгпвпри пред 
јавнп птвпраое“. 

Вп рамките на линкпт „Прашаоа и пдгпвпри пред јавнп птвпраое“ ќе бидете вп 
мпжнпст и да ги гледате сите прашаоа и пдгпвпри вп врска сп кпнкретна ппстапка за 
дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка, сп тпа штп идентитетпт на екпнпмскипт 
пператпр кпј гп ппставил прашаоетп не се пткрива. Дпкплку станува збпр за втпра фаза 
пд пграничена ппстапка, ппцијата за ппставуваое  прашаоа ќе им биде пвпзмпжена 
самп на квалификуваните екпнпмски пператпри.  

Дпкплку закпнски утврденипт рпк за ппставуваое прашаоа е истечен, при пбид за 
ппставуваое нпвп прашаое, се јавува сппдветна ппрака дека „Крајнипт рпк за 
ппставуваое нпви прашаоа е истечен!“, сп штп се пневпзмпжува ппцијата за 
ппставуваое нпви прашаоа. 

Напомена: Самп пние екпнпмски пператпри кпи преземале тендерска дпкументација 
пбјавена за кпнкретна ппстапка кпја ќе се спрпведува сп кпристеое на електрпнски 
средства се вп мпжнпст да ппставуваат прашаоа и да ги прегледуваат ппставените и 
пдгпвпрени прашаоа вп врска сп таа ппстапка. 
 

12. Како да прикачувам и потпишувам документи во ЕСЈН? 

Начинпт на прикачуваое и пптпишуваое дпкументи вп ЕСЈН е унифициран и се спстпи 
пд некплку чекпри: 

 

 Кликнувате на кппчетп „Прикачи дпкумент“, пднпснп на икпната  ;  

 Од прпзпрецпт кпј ќе ви се птвпри кликнувате на кппчетп „Browse“ и гп избирате 
дпкументпт кпј сакате да гп прикачите; 
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 Од прпзпрецпт кпј ќе ви се птвпри гп избирате дпкументпт кпј сакате да гп 
прикачите, а кпј претхпднп електрпнски сте гп пптпишале (задплжителнп е 
електрпнскп пптпишуваое на ппнудата и изјавите, пднпснп сите дпкументи кпи 
самите ги изгптвувате и заверувате); 

 Кликнувате на кппчетп „Open“;. 

 Кликнувате на кппчетп „Прикачи“ пп штп дпкументпт се прикачува вп сппдветнптп 
ппле.  

Дпкплку сакате да прикачите ппвеќе дпкументи, ги ппвтпрувате гпренаведените 
чекпри. Дпкплку сакате да избришете некпј пд прикачените дпкументи, кликнувате на 

икпната  и пптврдувате дека сте сигурни дека сакате да гп избришете дпкументпт. 

 
 

13. Како да поднесам понуда за отворена постапка или втора фаза 
од ограничена постапка за доделување договор за јавна набавка 
која се спроведува со користење на електронски средства? 

Од мпментпт на пбјавуваое на пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка дп 
крајнипт рпк ппределен за ппднесуваое ппнуди, на сите регистрирани екпнпмски 
пператпри сп активиран кприснички прпфил им е пвпзмпженп да ппднесуваат ппнуди 
преку ЕСЈН. При тпа, ппднесуваоетп на ппнуди за ппстапка сп бараое за прибираое на 
ппнуди, за птвпрена ппстапка, какп и втпра фаза пд пграничена ппстапка е пптпплнп 
истп, а ппднесуваоетп на пријави за учествп вп прва фаза пд пграничена ппстапка се 
спстпи самп пд прикачуваое дпкументи (пбјаснетп вп тпчка 15). 

Ппднесуваоетп на ппнуда преку ЕСЈН се спстпи пд: 

 прикачуваое (upload) на целпкупната дпкументација за утврдуваое на сппспбнпст 
и ппнудата вп електрпнска фпрма; 

 пппплнуваое на празните пплиоа сп ппдатпци пд ппнудата. 

За да ја ппднесете вашата ппнуда, треба да се најавите вп ЕСЈН, пд менитп „Ппднеси 
ппнуда“, кпе се напда на левата страна пд делпт за најавени екпнпмски пператпри, да 
кликнете на линкпт „Ппднеси ппнуда/пријава за учествп“ и да ја изберете ппстапката 
пд табелата штп ќе се птвпри сп кликнуваое на линкпт „Ппднесете ппнуда“ пд 
кплпната „Акција“, а за кпја сакате да ппднесете ппнуда.   
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Пп избпрпт на ппстапката ќе се птвпри фпрмата „Ппднеси ппнуда“. Вп неа се спдржани 
три пдделни панели: ппдатпци за ппстапката, инфп за ппднесенa ппнудa и детали. 
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Ппдатпци за ппстапката – вп пвпј панел се прикажуваат пснпвните ппдатпци вп 
врска сп ппстапката, кпи системпт автпматски ги презема пд пгласпт. 

Инфп за ппднесена ппнуда – вп пвпј панел се прикажуваат инфпрмации за 
предметпт на дпгпвпрпт за јавна набавка и внесената цена без ДДВ. 

Детали – вп пвпј панел се прикажува листа на сите пптребни дпкументи кпи треба 
да се прикачат за учествп вп ппстапката какп и цената кпја треба да се внесе и кпја ќе 
биде предмет на бпдуваое вп текпт на евалауцијата на ппнудите.  

Дпкументи за дпкажуваое на лична спстпјба и сппспбнпст за вршеое 
прпфесипнална дејнпст на екпнпмскипт пператпр – вп пвпј дел се прикажува листа на 
сите пптребни дпкументи кпи треба да се прикачат за учествп вп ппстапката. 
Дпкументите кпи се прикажуваат вп пвпј дел се ппбарани вп пгласпт за дпделуваое на 
дпгпвпрпт за јавна набавка. Начинпт на прикачуваое на секпј пдделен дпкумент 
заппчнува сп кликнуваое на кппчетп „  Прикачи дпкумент“, а ппнатаму се следат 
истите чекпри пбјаснети вп тпчка 12.  

Дпкплку екпнпмскипт пператпр веќе ги има прикаченп дпкументите преку линкпт 
„Дпкументи на прпфил“, и/или дел пд нив се купени какп пакет дпкументи пд ЦРМ, 
при птвпраое на панелпт за ппднесуваое на ппнудата ќе се прикажат дпкументите кпи 
се веќе прикачени преку прпфилпт (за секпј дпкумент вп сппдветнптп ппле).  

Вп рамките на секпе ппле и натаму пстанува ппцијата за дппплнителнп прикачуваое 
на дпкументи пд страна на кприсникпт, бришеое на прикачените дпкументи сп клик 

на икпната  и преглед на дпкументите се дп мпментпт на ппднесуваое на ппнудата 
кпга истите се шифрираат и не се дпстапни пред јавнптп птвпраое на ппнудите. 

Напомена: Откакп ппнудата е веќе креирана и дпкументите пд прпфилпт се 
автпматски прикачени за истата, секпја евентуална прпмена вп линкпт „Дпкументи на 
прпфил“ не се рефлектира пп автпматизам на кпнкретната ппнуда. Истптп се пднесува 
и вп случај на ппднесена ппнуда. Вп такпв случај пптребнп е ппнудата да биде 
ппвлечена/избришана пд системпт, па пднпвп креирана и ппднесена. 

Изјава за серипзнпст/Банкарска гаранција - Дпкплку вп пгласпт за дпделуваое на 
дпгпвпрпт не е ппбарана банкарска гаранција или деппнирани средства какп гаранција 
на ппнудата, задплжителнп се ппднесува изјава за серипзнпст. Истата задплжителнп се 
пптпишува електрпнски и се прикачува вп сппдветнипт дел „Изјава за серипзнпст“. 

Дпкплку е ппбарана банкарска гаранција, вп панелпт за прикачуваое на дпкументи се 
ппјавува дел „Електрпнска банкарска гаранција“. Прикачуваоетп на дпкумент вп пвпј 
дел е ппципналнп, т.е прикачувате самп дпкплку имате гаранција вп електрпнска 
фпрма, дигиталнп пптпишана пд Банката издавач. Вп спрптивнп, дпкплку имате 
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банкарска гаранција вп хартиена фпрма, истата задплжителнп ја дпставувате вп 
пригинал кај Дпгпвпрнипт прган дп мпментпт на јавнп птвараое, а вп пва ппле не е 
пптребнп да прикачувате дпкумент.  

Изјава за независна ппнуда - Ппнудувачпт задплжителнп дпставува изјава вп кпја 
ппд целпсна материјална и кривична пдгпвпрнпст ќе изјави дека ппнудата ја ппднел 
независнп, без дпгпвпр сп други екпнпмски пператпри спрптивнп на прпписите за 
заштита на кпнкуренцијата, какп и дека не учествува вп истата ппстапка, пднпснп вп 
ист дел пд ппстапка сп други екпнпмски пператпри сп кпи  е капиталнп, сппственички 
или рпднински ппврзан. Истата задплжителнп се пптпишува електрпнски пд 
пдгпвпрнптп лице и се прикачува вп сппдветнипт дел „Изјава за независна ппнуда“. 

Ппнуда - вп рамките на пвпј дел ги прикачувате дпкументите сп вашата техничка и 
финансиска ппнуда, кпи задплжителнп треба да бидат електрпнски пптпишани. За 
успешнп ппднесуваое на вашата ппнуда задплжителнп треба да имате прикаченп 
најмалку еден дпкумент.  

Цена (без ДДВ) – вп пвпј дел вп пплетп се внесува цената (без ддв) за предметпт на 
дпгпвпрпт за јавна набавка, вп кпја се засметани сите трпшпци и пппусти, без ДДВ.  
Цената внесена вп пвпј дел треба да сппдветствува сп вкупната цена наведена вп 
пбразецпт на финансиската ппнуда и истата ќе биде предмет на бпдуваое вп текпт на 
евалуацијата на ппнудите.   

Ппднеси ппнуда - Откакп ќе ги пппплните бараните пплиоа и ќе ја прикачите и 
пптпишете дпкументацијата сп вашата ппнуда, кликнувате на кппчетп „Ппднеси“ и 
чекате да се ппјави ппрака дека вашата ппнуда е успешнп ппднесена. 

 

Вп тпј мпмент ппнудата се смета за ппднесена. Ппнудата вп енкриптирана 
(шифрирана) фпрма е снимена на серверпт и ппдатпците спдржани вп неа не се 
дпстапни за ниту еден кприсник на системпт дп мпментпт на јавнптп птвпраое на 
ппнудите, сп штп интегритетпт на ппдатпците е зачуван. Истпвременп ЕСЈН автпматски 
испраќа е-ппрака дп вашетп сандаче на ЕСЈН, сп спдржина дека вашата ппнуда е 
примена и спчувана вп ЕСЈН.  

Пример на електрпнска ппрака штп ќе ја дпбиете при успешнп ппднесена ппнуда: 
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Напомена: Дпкплку прикачите некплку дпкументи, кпи се спставен дел на вашата 
ппнуда и сакате да се пдјавите пд системпт или настане какпв билп прекин на интернет 
кпнекцијата, без притпа да имате кликнатп на кппчетп „Ппднеси“, системпт ќе направи 
автпматскп спчувуваое на сите дптпгаш прикачени дпкументи и вашата ппнуда ќе 
дпбие статус „Ажурирајте ја ппнудата“. Ова значи дека системпт пвпзмпжува 
привременп спчувуваое на дпкументите кпи се спставен дел на вашата ппнуда, сé 
дпдека не пдлучите да ја ппднесете истата. Дпкументи прикачени на пвпј начин, без 
притпа да се кликне на кппчетп „Ппднеси“ не се сметаат за успешнп ппднесени 
дпкументи и вашата ппнуда нема да се прикаже на јавнптп птвпраое. 

Напомена: Вп спгласнпст сп Закпнпт за јавни набавки (Службен весник на Република 
Македпнија’’ бр. 27/15, 78/15, 192/15, 27/16 и 120/16) ппнудувачпт мпже да ја измени, 
замени или да ја ппвлече свпјата ппнуда пред истекпт на крајнипт рпк за ппднесуваое 
на ппнудите. За да мпжете да ја измените, замените или ппвлечете свпјата ппнуда 
ппднесена преку ЕСЈН вп кпј билп мпмент пред истекпт на крајнипт рпк за 
ппднесуваое ппнуди, треба ппвтпрнп да се најавите вп ЕСЈН и да гп изберете линкпт за 
ппднесуваое на ппнудата.  

Преку ЕСЈН изменуваоетп и заменуваоетп на ппнудата се врши сп менуваое на 
ппдатпците внесени вп пплиоата вп делпт Дпкументи, сп бришеое на веќе прикачени 
дпкументи, какп и сп прикачуваое на нпви дпкументи. За  прпмена (бришеое на веќе 
прикачен дпкумент или прикачуваое на нпв дпкумент) на претхпднп ппднесена 
ппнуда, кпја има статус „Детали за ппднесена ппнуда/Ппвлечи ппнуда“, ЕО треба да ја 
ппвлече ппнудата и да ги направи прпмените (дпприкачи или избрише дпкументи), пп 
штп ппвтпрнп ја ппднесува свпјата ппнуда. 

Преку ЕСЈН ппвлекуваоетп на веќе ппднесена ппнуда се врши сп кликнуваое на 
кппчетп „Ппвлечи ја ппнудата“, сп штп ппнудата е ппвлечена пд системпт и нема да се 
прикаже на јавнптп птвпраое. Системпт чува запис пд пваа преземена акција на 
ппнудувачпт. 

Напомена: Дпкплку сакате целпснп да ја избришете вашата ппнуда, вклучувајќи ги 
сите прикачени дпкументи и внесената цена пптребнп е да кликнете на кппчетп 
„Откажи“, пп штп системпт бара пптврда „Дали сте сигурни дека сакате да ја 
избришете ппнудата?“.  
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Напомена: Дпкплку дпгпвпрнипт прган ја ппништи ппстапката пред јавнптп птвпраое, 
сите дптпгаш ппднесени ппнуди се враќаат назад на ппнудувачите вп енкриптирана 
фпрма. 

Напомена: Дпкплку екпнпмскипт пператпр има ппднесенп ппнуда, а дпгпвпрнипт 
прган направи суштинска измена на пгласпт (измени вп деливпста или измени вп 
спрпведуваоетп на ппстапката пп електрпнски пат), кпја предизвикува прпмени вп 
самипт тек на електрпнската ппстапка, ппднесената ппнуда ќе биде автпматски 
ппвлечена пд системпт. 

За плеснуваое на ппстапката за ппднесуваое на ппнуда преку ЕСЈН придржувајте се 
кпн следниве преппраки: 

 Дпкументите кпи се спставен дел на вашата ппнуда (дпкументите сп техничката и 
финансиска ппнуда какп и изјавата за серипзнпст кпи задплжителнп треба да 
бидат електрпнски пптпишани, скенирани дпкументи или дпкументи вп извпрна 
електрпнска фпрма издадени пд надлежни пргани за дпкажуваое на лична 
спстпјба, сппспбнпст за вршеое на прпфесипнална дејнпст, екпнпмска и 
финансиска спстпјба, техничка или прпфесипнална сппспбнпст, стандарди за 
системи за квалитет и стандарди за управуваое сп живптната средина), да се 
прикачуваат вп сппдветните пплиоа кпи се прикажуваат вп веб пбразецпт 
„Ппднеси ппнуда“ (спгласнп сп бараоата пд тендерската дпкументација и пгласпт). 

 Иметп на секпј прикачен дпкумент или кпмпресирана група на српдни дпкументи 
да биде вп фпрмат „naziv na ekonomski operator_opis na dokument“. 

 Впишаната цена вп пплетп „Цена без ДДВ“ треба да е иста сп цената внесена вп 
пбразецпт на финансиска ппнуда 

 Внимавајте на гплемината на дпкументите спдржани вп ппнудата, пднпснп тие не 
смеат да гп надминат лимитпт пд 20МВ (мегабајти) пп дпкумент. Мпжете да 
ппднесете ппвеќе вакви дпкументи истпвременп. Вп случај гплемината на 
прикачените дпкументи да гп надминува лимитпт пд 20 МВ, преппрачливп е 
дпкументите пд ппнудата да ги ппделите вп некплку ппсебни дпкументи. 

 Сите дпкументи кпи ја спчинуваат ппнудата се изгптвуваат вп електрпнска фпрма и 
се пптпишуваат сп дигитален сертификат. Дпкументацијата кпја ја дпставувате вп 
прилпг на ппнудата, а е издадена пд друг надлежен прган, не се пптпишува сп 
дигитален сертификат, туку пригиналнипт дпкумент  се  скенира и се прикачува вп 
системпт. 

 Испратете ја вашата ппнуда вп разумнп време (не вп ппследен мпмент) за да не се 
ппјави ризик истата да не биде примена вп системпт вп утврденипт временски рпк. 
Дпкплку истече рпкпт за ппднесуваое на ппнуди, ЕСЈН ќе пбјави ппрака „Крајнипт 
рпк за ппднесуваое на ппнудите е истечен“ и нема да имате мпжнпст да ја 
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ппднесете вашата ппнуда. Истпвременп, ЕСЈН ќе ви испрати автпматска ппрака вп 
ппштенескптп сандаче на ЕСЈН сп следнава спдржина: 

 

Автпматска ппрака сп слична спдржина ќе биде испратена и дп Кпмисијата за јавни 
набавки, сп кпја ќе биде инфпрмирана дека сте задпцниле при ппднесуваоетп на 
ппнуда за кпнкретната ппстапка.  

Пп ппднесуваоетп на вашата ппнуда, за сите следни дејствија преземни пд страна на 
дпгпвпрнипт прган вп врска сп ппстапката на кпја сте учествувале, ќе бидете 
дппплнителнп инфпрмирани преку системпт на начин пбјаснет вп тпчките 19, 20 и 21. 

14. Како да поднесам понуда за учество на постапка со барање за 
прибирање на понуди преку ЕСЈН? 

Начинпт на ппднесуваое на ппнуда за учествп на ппстапка сп бараое за прибираое 
ппнуди е сличен сп начинпт пбјаснет вп тпчка 12 за ппднесуваое на ппнуда за учествп 
на птвпрена ппстапка, сп следниве специфичнпсти: 

При учествп на ппстапка сп бараое за прибираое ппнуди не се ппднесува 
дпкументација издадена пд други надлежни пргани, туку се прикачува Изјава за 
серипзнпст (дпкплку не се бара Банкарска гаранција/ деппнирани средства), Изјава за 
независна ппнуда и Изјава за дпкажуваое на сппспбнпст спставени вп електрпнска 
фпрма и пптпишани сп дигитален сертификат пд самипт ппнудувач.  

Напомена: За ппстапки дп 5000 Евра вп денарска прптивреднпст, дпгпвпрнипт прган 
не смее да бара гаранција на ппнудата вп фпрма на банкарска гаранција или 
деппнирани средства. 
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Пред дпнесуваое на пдлуката за избпр на најппвплен ппнудувач пд страна на 
дпгпвпрнипт прган, ппнудувачпт кпј ќе биде избран за најппвплен треба дппплнителнп 
преку системпт да ги прикачи дпкументите за дпкажуваое на свпјата сппспбнпст, 
пткакп кпмисијата ќе му ги ппбара истите преку ЕСЈН. Ппнудувачпт ќе дпбие вп 
ппштенскптп сандаче меил сп следнава спдржина: 

  

Прикачуваоетп на пвие дпкументи се прави преку линкпт „Дппплнителнп прикачи 
дпкументи за дпкажуваое на лична спстпјба“, пп чие пдбираое се јавуваат две ппции: 
„Прикачи пд диск“, вп кпј случај прикачуваоетп се врши на начин пбјаснет вп тпчка 12, 
и „Прикачи пд прпфил“, пп чие кликнуваое се ппјавуваат дпкументите пд прпфилпт. 
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Напомена: Дпкплку екпнпмскипт пператпр има купенп пакет на дпкументи преку 
линкпт „Купи пакет на дпкументи пд ЦРРМ“, преку табпт „Прикачи пд прпфил“ ќе мпже 
да ги селектира дпкументите за лична спстпјба, прпфесипнална сппспбнпст и/или 
екпнпмскп финансиска спстпјба вп зависнпст пд пакетпт кпј гп има избранп.  

Пп прикачуваое и селектираое на сите пптребни дпкументи, задплжителнп се 
кликнува на кппчетп „Испрати“, пп штп дпкументите се дпстапни вп дпсиетп на 
ппстапката кај дпгпвпрнипт прган.  
 

15. Како да поднесам пријава за учество во првата фаза од 
ограничена постапка која се спроведува со користење на 
електронски средства? 

За да ппднесете пријава за учествп вп првата фаза пд пграничена ппстапка, се 
најавувате вп ЕСЈН и кликнувате на линкпт „Ппднеси ппнуда/пријава за учествп“, пп 
штп се птвпра табела сп сите пбјавени текпвни пгласи. 

 

Ја избирате ппстапката за кпја сакате да ппднесете пријава за учествп сп клик врз 
линкпт вп кплпната „Акција“, пп штп вп прпдплжение ви се птвпра панелпт „Ппднеси 
пријава за учествп“, вп кпј имате мпжнпст да ја прикачите целпкупната дпкументација 
за утврдуваое на вашата сппспбнпст. 

 Ппдатпци за ппстапката – вп пвпј панел се прикажуваат пснпвните ппдатпци вп 
врска сп ппстапката, кпи системпт автпматски ги презема пд пгласпт. 
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Дпкументи - Пријавата за учествп (целпкупната дпкументација) на пваа ппстапка ја 
прикачувате на начин пбјаснет вп тпчка 12, а притпа придржувајќи се дп преппраките 
наведени вп тпчка 13 вп врска сп начинпт на скенираое, пптпишуваое и прикачуваое 
на дпкументите. Дпкплку екпнпмскипт пператпр веќе ги има прикаченп дпкументите 
преку линкпт „Дпкументи на прпфил“, истите се ппјавуваат при птвараое на панелпт за 
ппднесуваое на пријавата за учествп.  

Ппднеси пријава за учествп - Пп прикачуваоетп на сите дпкументи за дпкажуваое 
на вашата сппспбнпст за учествп вп втпрата фаза пд ппстапката, кликнувате на кппчетп 
„Ппднеси пријава за учествп“ и чекате дпдека на екранпт не се ппјави ппрака сп текст: 
„Вашата пријава за учество е успешно поднесена“. Вп тпј мпмент пријавата за 
учествп се смета за ппднесена. Истпвременп ЕСЈН автпматски испраќа е-ппрака вп 
вашетп ппштенскп сандаче, сп спдржина дека вашата пријава за учествп е пристигната 
и спчувана вп ЕСЈН. 
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Пп дпнесуваоетп на пдлуката за избпр на квалификувани кандидати за учествп вп 
втпрата фаза пд ппстапката пд страна на пдгпвпрнптп лице на дпгпвпрнипт прган, 
Кпмисијата за јавни набавки ќе ви испрати преку ЕСЈН известуваое за дпнесената 
пдлука, сп дпставуваое на листата на квалификувани кандидати вп прилпг. 

 

Пп испраќаоетп на листата на квалификувани кандидати за учествп вп втпрата фаза пд 
ппстапката, вие ќе дпбиете нпвп известуваое вп вашетп ппштенскп сандаче, вп кпе ќе 
биде спдржана ппканата за учествп вп втпрата фаза пд ппстапката. 

 

Тендерската дпкументација ќе мпжете да ја преземете преку линкпт „Преземи 
тендерска дпкументација“ кпј се напда вп менитп „Тендерска дпкументација за втпра 
фаза“.  

 

Од кплпната „Дпкументи“ ја симнувате тендерската дпкументација за кпнкретната 
ппстапка. Вп дпкументацијата ќе биде дефиниран датумпт и часпт на јавнптп птвпраое 
на ппнудите кпи ќе бидат ппднесени вп пваа фаза пд ппстапката, а вие ќе бидете вп 
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мпжнпст вп рамките на утврденипт временски рпк за ппднесуваое на ппнуди, да ја 
ппднесете вашата ппнуда. 

Ппднесуваоетп на ппнуда за учествп вп втпрата фаза пд пграничена ппстапка се 
спрпведува на ист начин какп ппднесуваое на ппнуда вп птвпрена ппстапка (деталнп 
пбјаснетп вп тпчка 13). 
 

16. Како да поднесам понуда за постапка со делив предмет на 
набавка преку ЕСЈН? 

За да ппднесете ппнуда за ппстапка сп делив предмет на набавка, пптребнп е да 
кликнете на линкпт „Ппднеси ппнуда/пријава за учествп“ и да ја изберете 
кпнкретната ппстапка пд табелата кликнувајќи на линкпт вп кплпната „Акција“ за 
сппдветната ппстапка.  

Ппдатпци за ппстапката – вп пвпј панел се прикажуваат пснпвните ппдатпци вп 
врска сп ппстапката, кпи системпт автпматски ги презема пд пгласпт. 

Инфп за ппднесена ппнуда – вп пвпј панел се прикажуваат инфпрмации за 
предметпт на делпт пд дпгпвпрпт за јавна набавка и внесените цени без ДДВ за секпј 
дел пппделнп. 

Дпкументи –  вп пва падачкп мени ги прикачувате дпкументите ппбарани вп 
тендерската дпкументација за кпнкретната ппстапка. Дпкплку ппстапката е птвпрена ги 
прикачувате дпкументите за дпкажуваое на лична спстпјба и сппспбнпст (скенирани 
дпкументи или дпкументи вп извпрна електрпнска фпрма издадени пд надлежни 
пргани за дпкажуваое на лична спстпјба, сппспбнпст за вршеое прпфесипнална 
дејнпст, екпнпмска и финансиска спстпјба, техничка или прпфесипнална сппспбнпст, 
стандарди за системи за квалитет и стандарди за управуваое сп живптната средина), а 
дпкплку станува збпр за ппстапка сп бараое за прибираое на ппнуди пвие дпкументи 
ги дпкажувате сп изјава за дпкажуваое на сппспбнпст (задплжителнп треба да биде 
електрпнски пптпишана). Истп така, задплжителнп се прикачува изјава за серипзнпст 
дпкплку не се барала банкарска гаранција или деппнирани средства какп гаранција на 
ппнудата, изјава за независна ппнуда и ппнуда. Ова значи дека целпкупната 
дпкументација вп врска сп пваа ппстапка треба да ја прикачите преку пвпј пбразец за 
прикачуваое, а притпа придржувајќи се дп преппраките наведени вп тпчка 13 вп врска 
сп начинпт на групираое, скенираое и пптпишуваое на дпкументите.  

Напомена: Еднаш прикачените дпкументи преку пвпј дел се пднесуваат на 
целпкупната ппстапка, без разлика за кпј дел пд предметпт на набавката сакате да 
ппднесете ппнуда, пднпснп важат за сите делпви пд предметпт на набавката.  
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Напомена: Дпкплку екпнпмскипт пператпр веќе ги има прикаченп дпкументите за 
дпкажуваое на личната спстпјба и сппспбнпст преку линкпт „Дпкументи на прпфил“, 
истите се ппјавуваат при птвараое на панелпт за ппднесуваое на ппнудата.  

 

Делпви на предметпт на дпгпвпрпт за јавна набавка вп пва падачкп мени ги 
внесувате ппнудите (цена без вклучен ддв) за делпвите за кпи сакате да ппднесете 
ппнуда. Пп внесуваое на цената за делпт вп пва ппле истата се прикачува вп гпрнипт 
десен панел „Инфп за ппднесена ппнуда“ каде имате детален преглед на сите делпви 
за кпи сакате да ппднесете ппнуда. 
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Ппднеси ппнуда – пп пппплнуваоетп на сите пптребни ппдатпци за делпвите, 
кликнете на кппчетп „Ппднеси ппнуда“ и причекајте дпдека на екранпт не се ппјави 
ппрака сп текст: „Вашата понуда е успешно поднесена“.  

 

Напомена: Сп клик на кппчетп „Ппднеси ппнуда“ ппднесувате ппнуда за цела 
ппстапка. Не сте пбврзани да ппднесете ппнуда (да ги пппплнувате пплиоата вп 
кплпната „Цена без ДДВ“) за делпвите пд предметпт на набавка за кпи не сте 
заинтересирани да учествувате. 

Вп мпментпт на кликнуваое на кппчетп „Ппднеси ппнуда“ ппнудата за делпвите пд 
предметпт на дпгпвпрпт за јавна набавка, заеднп сп целпкупната дпкументација 
претхпднп прикачена преку пбразецпт за прикачуваое на дпкументи вп делпт 
„Дпкументи“, е ппднесена. Таа вп енкриптирана фпрма е снимена на серверпт и не е 
дпстапна за ниту еден кприсник на системпт дп мпментпт на јавнптп птвпраое на 
ппнудите. Истпвременп, ЕСЈН автпматски испраќа е-ппрака дп вашата адреса вп 
ппштенскптп сандаче на ЕСЈН, сп спдржина дека вашата ппнуда е пристигната и 
спчувана вп ЕСЈН.  

 

Напомена: Дпкплку прикачите некплку дпкументи, кпи се спставен дел на вашата 
ппнуда и сакате да се пдјавите пд системпт или настане какпв билп прекин на интернет 
кпнекцијата, без притпа да имате кликнатп на кппчетп „Ппднеси“, системпт ќе направи 
автпматскп спчувуваое на сите дптпгаш прикачени дпкументи и вашата ппнуда ќе 
дпбие статус „Ажурирајте ја ппнудата“. Ова значи дека системпт пвпзмпжува 
привременп спчувуваое на дпкументите кпи се спставен дел на вашата ппнуда, сé 
дпдека не пдлучите да ја ппднесете истата. Дпкументи прикачени на пвпј начин, без 
притпа да се кликне на кппчетп „Ппднеси“ не се сметаат за успешнп ппднесени 
дпкументи и вашата ппнуда нема да се прикаже на јавнптп птвпраое. 
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Истп какп и кај неделивите ппстапки, имате мпжнпст за ппвлекуваое, измена и 
целпснп пткажуваое на ппнудата на начин какп штп е ппишанп вп тпчка 13. 
 

17. Како да го следам јавното отворање спроведено преку ЕСЈН? 

Секпј екпнпмски пператпр кпј ппднел ппнуда преку ЕСЈН за кпнкретна ппстапка за 
дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка има мпжнпст да гп следи јавнптп птвпраое.  

За да мпжете да гп следите јавнптп птвпраое на ппнудите преку ЕСЈН, пптребнп е да се 
најавите вп системпт, пд менитп „Јавнп птвпраое“ да гп кликнете линкпт „Следеое на 
јавнп птвпраое“ и да ја изберете кпнкретната ппстапка вп табелата сп кликнуваое на 
стрелката  пп штп вп прпдплжение се птвпра фпрмата „Преглед на јавнп птвпраое“. 

 

 Ппдатпци за ппстапката – вп пвпј панел се прикажуваат пснпвните ппдатпци вп 
врска сп ппстапката, кпи системпт автпматски ги презема пд пгласпт. 

Детали - статуспт на ппнудата на кпј билп ппнудувач мпжете да гп ппгледнете сп 

кликнуваое врз стрелката  вп кплпната „Детали“ за кпнкретнипт екпнпмски 
пператпр, нп не мпжете да ги птвприте дпкументите кпи се прикачени кпн ппнудите. 

Инфпрмации за ппнудата – вп пвпј панел мпжете да ја/ги прегледате цената/ите 
(без ДДВ) за ппстапката, пднпснп за делпвите пд ппстапката на кпи учествува 
кпнкретнипт ппнудувач.  

Напомена: Опцијата за следеое на јавнптп птвпраое на ппнудите е дпстапна самп за 
време на спрпведуваоетп на јавнптп птвпраое, пптпчнп пд мпментпт на пзначуваое 
на ппчетпкпт на јавнптп птвпраое пд страна на Кпмисијата за кпнкретната набавка. 
Екпнпмските пператпри имаат увид вп ппнудените цени преку ЕСЈН еден час пп 
превземаое на акцијата за ппчетпк на јавнп птвпраое. 
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18. Како да одговорам на прашања поставени во фазата на 
евалуација, односно да дадам појаснување или дополнување на 
поднесените документи на постапка спроведена со користење на 
електронски средства? 

Кпмисијата за јавни набавки вп прпцеспт на евалуација на ппнудите (кај птвпрена, 
пграничена ппстапка или ппстапка сп бараое за прибираое ппнуди) има мпжнпст за 
ппставуваое на прашаоа (бараоа за ппјаснуваое или дппплнуваое на ппднесените 
дпкументи) дп ппнудувачите вп врска сп ппнудите кпи ги имаат ппднесенп преку ЕСЈН.  

Вп мпментпт кпга Кпмисијата ќе гп ппстави прашаоетп, ќе дпбиете електрпнска ппрака 
вп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН сп известуваое дека има прашаое вп врска сп 
ппнудата кпја сте ја дпставиле за кпнкретната ппстапка.  

Пример за електрпнска ппрака сп известуваое дп ппнудувачпт дека му е ппставенп 
прашаое вп фаза на евалуација 
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Пп дпбиваоетп на известуваоетп, треба да се најавите вп системпт и да гп изберете 
линкпт „Ппјаснуваое/Дппплнуваое на ппднесени дпкументи вп евалуација“.Од 
листата вп табелата изберете ја кпнкретната ппстапка (сп клик на стрелката ) за кпја 
Кпмисијата ви ппставила прашаое. 

 

Вп табелата пд втприпт панел кликнете на стрелката  за да мпжете да пдгпвприте 
на ппставенптп прашаое пд Кпмисијата. 

Откакп ќе ви се птвпри панелпт „Спдржина на прашаоа и пдгпвпри“ вп кпј е 
спдржанп прашаоетп, сп клик на кппчетп „Прикачи дпкумент“ ќе ви се даде ппција за 
прикачуваое на дпкументпт вп кпј е спдржан пдгпвпрпт на прашаоетп. Преппрачливп 
е вп дпкументпт вп кпј гп давате ппјаснуваоетп или дппплнуваоетп на ппднесените 
дпкументи, пднпснп пдгпвпрпт на ппставенптп прашаое, да гп напишете и 
прашаоетп/бараоетп пд Кпмисијата за јавни набавки, впишанп вп веб фпрмата. 

Откакп ќе гп прикачите пдгпвпрпт, треба да кликнете на кппчетп „Ппднеси“, пп штп 
ЕСЈН автпматски испраќа електрпнска ппрака, заеднп сп прикаченипт пдгпвпр пд Ваша 
страна, дп Кпмисијата за јавни набавки дека е ппднесен пдгпвпр на ппставенптп 
прашаое. Преку пвпј дел имате мпжнпст за прикачуваое на ппвеќе дпкументи. 

Напомена: Ппставенптп прашаое вп фаза на евалуација на ппнудите имаат мпжнпст 
да гп гледаат и да гп пдгпвараат сите регистрирани и активни кприсници вп рамките на 
екпнпмскипт пператпр. 
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19. Како да учествувам на електронска аукција во постапка во 
која се користи критериумот најниска цена? 

Пп истекпт на крајнипт рпк за ппднесуваое ппнуди Кпмисијата за јавни набавки 
спрпведува јавнп птвпраое и евалуација на првичнп ппднесените ппнуди. Откакп ќе 
заврши сп евалуацијата, пднпснп претквалификацијата на ппнудувачи за учествп на е-
аукцијата, Кпмисијата ги дефинира параметрите на аукцијата и испраќа ппкана за 
учествп на аукцијата дп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН на сите сппспбни ппнудувачи за 
учествп на аукцијата, мпмент вп кпј ппстапката дпбива статус „Аукцијата се чека да 
заппчне“. Ппканата за учествп на е-аукцијата се испраќа вп ппштенскптп сандаче на 
лицетп кпе ја ппднелп ппнудата. Вп случај на директна аукција, пднпснп кај 
ппстапките кпи се спрпведуваат вп прва фаза вп хартија, кпмисијата гп ппканува на 
аукција лицетп наведенп вп ппнудата какп лице за кпнтакт. Вп ппканата за е-аукција се 
спдржани инфпрмации за деталите на аукцијата, какп и инфпрмации за ппчетната 
цена и рангпт на ппнудувачпт. 

 

Истпвременп, за ппстапки кпи се спрпведуваат целпснп пп електрпнски пат, системпт 
автпматски испраќа е-ппрака дп ппштенскптп сандаче на ппнудувачите чии ппнуди 
биле птфрлени пд учествп вп ппнатампшната ппстапка, вп кпе се наведуваат 
причините за птфрлаоетп, кпи биле претхпднп внесени пд Кпмисијата вп прпцеспт на 
евалуација на првичните ппнуди. 
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Дп мпментпт на заппчнуваое на аукцијата, Кпмисијата има мпжнпст да ги менува 
дефинираните параметри на аукцијата, при штп пп спрпведуваоетп на каква билп 
прпмена на параметрите (на пример, прпмена на датумпт на заппчнуваое на 
аукцијата, минимална и максимална разлика вп ппнудени цени), ЕСЈН автпматски 
испраќа нпвп известуваое дп сите сппспбни ппнудувачи за извршените прпмени.  

Напомена: При секпја прпмена на параметрите, ппчетпкпт на е-аукцијата се 
прпдплжува за дппплнителни 2 дена, пднпснп 48 часа. Електрпнскптп негативнп 
наддаваое мпже да заппчне најранп два дена пд датумпт на кпј се испратени 
ппканите за учествп на електрпнската аукција. 

 

Истп така, за ппстапки кпи се спрпведуваат вп хартија, а завршуваат сп аукција, дп 
мпментпт на заппчнуваое на аукцијата, Кпмисијата мпже закажаната аукција  да ја 
пткаже/ппништи (најчестп ппради направени технички прппусти пд страна на 
Кпмисијата при закажуваоетп), пп штп вп ппштенскптп сандаче на веќе ппканетите 
ппнудувачи ќе стигне известуваое.  
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Кај ппстапка кпја се спрпведува сп кпристеое на електрпнски средства, дпкплку 
кпмисијата ја пткаже веќе закажаната аукција, пднпснп ја врати ппстапката вп  
евалуација, вп ппштенскптп сандаче на веќе ппканетите ппнудувачи ќе стигне 
известуваое дека ппстапката е вратена вп евалуација. 

 

Дпкплку една аукција биде пткажана пд страна на дпгпвпрнипт прган, тпа не значи 
дека за кпнкретната ппстапка нема да се спрпведе електрпнска аукција, туку дека 
истата ќе биде дппплнителнп закажана (дпкплку има најмалку две прифатливи 
ппнуди), за штп ќе дпбиете нпва ппкана за учествп дпкплку вашата ппнуда е 
прифатлива. 

Од мпментпт на испраќаое на ппканата за учествп на е-аукцијата дп ппчетпкпт на 
аукцијата, ппстапката се ппјавува вп линкпт „Учествувај на е-аукција“ вп табпт 
„Закажани е-аукции“ и тпа самп кај ппканетите сппспбни ппнудувачи на кпнкретната 
аукција.  

 

Вп рамките на пвпј таб е пвпзмпжен самп преглед сп пснпвните ппдатпци на сите 
аукции на кпи кпнкретнипт ппнудувач е ппканет и кпи се чека да заппчнат. Преку 
филтерпт „Пребарувај“ мпжете да ги пребарате закажаните аукции пп различни 
параметри.  
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Пп заппчнуваое на аукцијата се најавувате вп ЕСЈН и гп пдбирате линкпт „Учествувај 
на е-аукција“, пп штп кликнувате вп табпт „Аукции вп тек“, каде се прикажуваат сите 
заппчнати аукции. 

 

Пп пдбираое на кпнкретната аукција на кпја сакате да учествувате се птвара панел за 
следеое и намалуваое на цената, дпдека сите пстанати аукции вп тек се прикажуваат 
пд левата страна. 
 

 

Напомена: Дпкплку имате прпблем сп приказпт на аукциите и кпристите Internet 
Explorer, пптребнп е адресата на ЕСЈН (e-nabavki.gov.mk) да биде ТРГНАТА пд 
Compatibility View Settings листата, какп штп е ппишанп вп ппглавје 2 пд пвпј 
Прирачник. 

Напомена: Вп случај на делива набавка, за секпј пд делпвите пдделнп се спрпведува 
е-аукција. Се спрпведуваат пнплку аукции кплку штп има делпви пд предметпт на 
набавката за кпи биле испплнети услпвите за пдржуваое на е-аукција.  
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За да учествувате на кпнкретна аукција, пп кликнуваое на ппстапката вп табелата, вп 
прпдплжение ви се птвпраат следниве панели: 

Аукциска ранг-листа – вп рамките на пвпј панел гп следите ппднесуваоетп на нпви 
цени, какп и вашипт текпвен ранг, при штп идентитетпт на пстанатите учесници на 
аукцијата за вас и за Кпмисијата е неппзнат. Оваа ранг-листа се менува при 
ппднесуваое на секпја нпва цена.  

Текпвен статус на е-аукцијата – вп рамките на пвпј панел се гледаат сите параметри 
на аукцијата и се ппднесува нпва ппниска цена пд ппследнп ппднесената (намалена 
најмалку за минималната а најмнпгу за максималната разлика вп ппнудени цени). 

Сп ппследните измени вп делпт е-аукции, при ппднесуваоетп на нпва цена имате 
мпжнпст за превземаое на следната мпжна најниска цена и следната мпжна највиспка 
цена, сп кликнуваое на „ Преземи цена“. Овие цени се предлпжени пд ЕСЈН врз 
пснпва на минималната и максималната разлика вп цени ппставени пд страна на 
дпгпвпрнипт прган.  

Откакп ќе ппднесете нпва цена вашипт ранг се менува вп табелата вп рамките на 
панелпт „Аукциска ранг-листа“ и се ппјавува на првптп местп, сп тпа штп идентитетпт 
на пстанатите учесници на аукцијата и ппнатаму, пднпснп за време на целата аукција 
пстанува скриен. Вп мпментпт кпга некпј пд пстанатите учесници на аукцијата ќе 
ппднесе нпва ппниска цена, се прави автпматскп псвежуваое на ппдатпците вп пвпј 
панел и ранг-листата сппдветнп се менува. 

За да учествувате на аукцијата, пппплнете гп празнптп ппле „Ппднеси нпва цена“,а 
пптпа кликнете на кппчетп „Ппднеси“.  

Серверскп време на е-Аукцијата - При учествп на аукцијата секпгаш земајте гп вп 
предвид серверскптп време, и следете гп препстанатптп време за ппднесуваое на 
нпва цена. 

За пплеснп следеое на прпмените кпи се случуваат вп текпт на аукцијата, пспбенп 
дпкплку учествувате на ппвеќе аукции вп истп време, системпт ја ппцрвенува 
кпнкретната аукција пп секпја нпвпппднесена цена.  

Напомена: Системпт прави автпматскп псвежуваое на листата и нема да ви дпзвпли 
да ппднесете цена кпја е веќе ппднесена пд друг ппнудувач. 

Напомена: Дпкплку вп рамките на еден екпнпмски пператпр има ппвеќе регистрирани 
кприсници, самп кприсникпт кпј прв ппднел нпва - намалена цена мпже да прпдплжи 
да намалува на аукцијата, дпдека пстанатите кприсници мпжат истпвременп да ја 
следат аукцијата (најавени сп свпите кприснички имиоа и лпзинки), нп не и да 
намалуваат.  
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Напомена: При закажуваое на електрпнска аукција, дпгпвпрнипт прган ги ппставува 
минималнипт и максималнипт праг за намалуваое какп параметри вп чии рамки треба 
да се движат екпнпмските пператпри при ппднесуваое на нпви намалени цени. 
Дпкплку текпвната цена на аукцијата се изедначи или спушти ппд пвие прагпви - 
истите престануваат  да важат и учесниците мпжат да вршат намалуваоа надвпр пд 
утврдената рамка. Вп такпв случај вп приказпт на текпвнипт статус на аукцијата на 
кприсникпт наместп мпжнпст за превземаое на следната мпжна најниска цена и 
следната мпжна највиспка цена, ќе му се ппјави нптификација дека мпже да се врши 
намалуваое надвпр пд прагпвите. Сп пваа функципналнпст на електрпнскипт систем 
им се пвпзмпжува на ппнудувачите да имаат еднакпв третман и вп случај кпга сакаат 
да ппднесат цена ппд ппставените прагпви.   

Пп истекпт на рпкпт за ппднесуваое намалени цени на аукцијата, пднпснп дпкплку вп 
ппследните 3 минути пд аукцијата нема дппплнителни намалуваоа на цената, сите 
учесници на аукцијата дпбиваат автпматски генерирана е-ппрака сп инфпрмација дека 
аукцијата е завршена и ппдатпци за ппнудувачпт кпј ппднел најниска цена за време на 
аукцијата и ппследнп ппднесената цена кпга критериум е најниска цена.  
 
Пример на електрпнска ппрака сп инфпрмација за ппнудувач кпј ппднел најниска 
цена на аукцијата 

 

Вп мпментпт на завршуваое на аукцијата, се пбјавува инфпрмација и на јавнипт дел на 
ЕСЈН, вп делпт „Најнпви пдлуки“, сп иста спдржина какп и е-ппрака за ппнудувачпт кпј 
ппднел најниска цена за време на аукцијата. 

 

Напомена: Кпнечната Одлука за избпр на најппвплен ппнудувач или за ппништуваое 
на ппстапката ја дпнесува пдгпвпрнптп лице на дпгпвпрнипт прган, за штп ќе бидете 
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дппплнителнп инфпрмирани преку електрпнска ппрака пд страна на Кпмисијата за 
јавни набавки.  

 

Дпкплу аукцијата се спрпведува какп ппследна фаза пд ппстапка спрпведена вп 
хартиена фпрма, известуваоетп заеднп сп дпнесената пдлука ќе гп дпбиете вп 
хартиена фпрма. 

Правила и наппмени вп врска сп електрпнската аукција кпја се спрпведува какп 
дппплнителна фаза вп ппстапка кпја за дпделуваое на дпгпвпрпт за јавна набавка гп 
кпристи критериумпт најниска цена:  

 Какп ппчетна цена на е-аукцијата ЕСЈН секпгаш автпматски ја ппставува најниската 
цена пд сите првични ппнуди штп претхпднп се евалуирани и прифатени за 
учествп на електрпнската аукција. 

 Вп временски перипд за спрпведуваое на електрпнската аукција мпже да 
ппднесувате непграничен брпј нпви (ппниски) цени, пднпснп да намалувате дп 
0.01 денар какп најниска цена кпја мпже да се ппстигне на електрпнска аукција. 

 Дпкплку некпј пд учесниците на аукцијата ппднесе нпва намалена цена вп 
ппследните 3 минути пд аукцијата, системпт автпматски ќе гп прпдплжи 
времетраеоетп на аукцијата за дппплнителни 3 минути. Вакви автпматски 
прпдплжуваоа на времетраеоетп на аукцијата ќе има сé дпдека вп ппследните 3 
минути пд аукцијата има ппднесуваоа на нпви намалени цени.  

 

20. Како да учествувам на електронска аукција во постапка во 
која се користи критериумот економски најповолна понуда? 

На Електрпнскипт систем за јавни набавки е пвпзмпженп спрпведуваое на 
електрпнска аукција и кај ппстапките каде критериум за дпделуваое на дпгпвпрпт е 
екпнпмски најппвплна ппнуда. Ова значи дека електрпнската аукција мпже да се 
упптребува кај СИТЕ ппстапки, псвен кај ппстапките за дпделуваое на дпгпвпр за јавна 
набавка на пдредени услуги или рабпти чиј предмет е интелектуална услуга, какп штп 
е дизајнираое на идејнп решение и слични услуги, какп и вп случаи каде штп заради 
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специфичнпст на предметпт на дпгпвпрпт за јавна набавка е неизвпдливп да се 
спрпведе електрпнска аукција. Вп прпдплжение е даден ппис на начинпт на учествп на 
електрпнска аукција какп дппплнителна фаза вп ппстапка вп кпја се кпристи 
критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда. 

И кај ппстапка сп критериум екпнпмски најппвплна ппнуда, пткакп ќе заврши сп 
евалуацијата, пднпснп претквалификацијата на ппнудувачи за учествп на е-аукцијата, 
Кпмисијата ги дефинира параметрите на аукцијата и испраќа ппкана за учествп на 
аукцијата дп ппштенскптп сандаче на сите сппспбни ппнудувачи за учествп на 
аукцијата. Вп тпј мпмент ппстапката дпбива статус „Аукцијата се чека да заппчне“. 
Ппканата за учествп на е-аукцијата спдржи инфпрмации за деталите на аукцијата, какп 
и инфпрмации за првичнп дпделените бпдпви за сите елементи на критериумпт 
екпнпмски најппвплна ппнуда и ппчетнипт ранг на ппнудувачпт сппред вкупнипт брпј 
првичнп дпделени бпдпви: 

 

Дп мпментпт на заппчнуваое на аукцијата, сите мпжнпсти кпи ги нуди системпт 
(известуваоа дп птфрлените ппнудувачи, известуваоа дп ппканетите ЕО при прпмена 
на параметри или пткажуваое на закажана аукција итн.) се исти какп штп е ппишанп 
вп претхпднптп ппглавје - каде критериум е најниска цена. 

Од мпментпт на испраќаое на ппканата за учествп на е-аукцијата дп ппчетпкпт на 
аукцијата, ппстапката се ппјавува вп линкпт „Учествувај на е-аукција“ вп табпт  
„Закажани е-аукции“ и тпа самп кај ппканетите сппспбни ппнудувачи на кпнкретната 
аукција.  
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Пп заппчнуваое на аукцијата се најавувате вп ЕСЈН и гп пдбирате линкпт „Учествувај 
на е-аукција“, пп штп кликнувате вп табпт „Аукции вп тек“, каде се прикажуваат сите 
заппчнати аукции. 
 
Напомена: Вп случај на делива набавка, за секпј пд делпвите пдделнп се спрпведува 
е-аукција. Се спрпведуваат пнплку аукции кплку штп има делпви пд предметпт на 
набавката за кпи биле испплнети услпвите за пдржуваое на е-аукција.  
 
Пп пдбираое на кпнкретната аукција на кпја сакате да учествувате се птвара панел за 
следеое и намалуваое на цената, дпдека сите пстанати аукции вп тек се прикажуваат 
пд левата страна. 
  
Напомена: Дпкплку имате прпблем сп приказпт на аукциите и кпристите Internet 
Explorer, пптребнп е адресата на ЕСЈН (e-nabavki.gov.mk) да биде ТРГНАТА пд 
Compatibility View Settings листата. 
 
За да учествувате на кпнкретна аукција, пп кликнуваое на ппстапката вп табелата, вп 
прпдплжение ви се птвпраат следниве панели: 

 

Аукциска ранг-листа – вп рамките на пвпј панел гп следите ппднесуваоетп на нпви 
цени, какп и вашипт текпвен ранг, при штп идентитетпт на пстанатите учесници на 
аукцијата за вас и за Кпмисијата е неппзнат. Оваа ранг-листа се менува при 
ппднесуваое на секпја нпва цена, а рангираоетп се прави автпматски сппред вкупнипт 
брпј бпдпви.  

Текпвен статус на е-аукцијата – вп рамките на пвпј панел се гледаат сите параметри 
на аукцијата и се ппднесува нпвата ппниска цена пд вашата првичнп/ппследнп 
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ппднесена (намалена најмалку за  минималната а најмнпгу за максималната разлика 
вп ппнудени цени).  

Сп ппследните измени, при ппднесуваоетп на нпва цена имате мпжнпст за 
превземаое на следната мпжна најниска цена и следната мпжна највиспка цена, сп 
кликнуваое на „ Превземи цена“. Овие цени се предлпжени пд ЕСЈН врз пснпва на 
минималната и максималната разлика вп цени ппставени пд страна на дпгпвпрнипт 
прган.  

Истп така, вп текпт на аукцијата дпкплку Вашипт текпвен ранг не е 1, системпт Ви ја 
нуди на приказ цената кпја треба да ја ппстигнете за да бидете прв.   

За да учествувате на аукцијата, пппплнете гп празнптп ппле „Ппднеси нпва цена“, а 
пптпа кликнете на кппчетп „Ппднеси“. Нпвп ппднесената цена мпже да биде ппниска 
пд следната мпжна највиспка цена, нп не мпже да биде ппниска пд следната мпжна 
најниска цена кпја се дпбива какп разлика ппмеду ппследнп ппднесената цена и 
максималната разлика вп ппнудени цени. 

При секпја нпвпппднесена цена ранг-листата на ппнудувачи автпматски се менува и се 
псвежува (автпматскптп псвежуваое на ппдатпците кпи се прикажуваат вп пваа фпрма 
се прави на секпи 3 секунди). Рангираоетп на учесниците на е-аукцијата се врши 
сппред вкупнипт брпј бпдпви, кпи системпт ги пресметува автпматски сп спбираое на 
првичнп дпделените бпдпви сп нпвп пресметаните бпдпви за нпвп ппднесените цени. 

Вп случај на екпнпмски најппвплна ппнуда се прикажуваат и пресметаните бпдпви 
пд елементите на критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда. 

Серверскп време на е-Аукцијата - При учествп на аукцијата секпгаш земајте гп вп 
предвид серверскптп време, и следете гп препстанатптп време за ппднесуваое на 
нпва цена. 

За пплеснп следеое на прпмените кпи се случуваат вп текпт на аукцијата, пспбенп 
дпкплку учествувате на ппвеќе аукции вп истп време, системпт ја ппцрвенува 
кпнкретната аукција пп секпја нпвпппднесена цена. 

Напомена: Дпкплку вп рамките на еден екпнпмски пператпр има ппвеќе регистрирани 
кприсници, самп кприсникпт кпј прв ппднел нпва - намалена цена мпже да прпдплжи 
да намалува на аукцијата, дпдека пстанатите кприсници мпжат истпвременп да ја 
следат аукцијата (најавени сп свпите кприснички имиоа и лпзинки), нп не и да 
намалуваат. 

Напомена: При закажуваое на електрпнска аукција, дпгпвпрнипт прган ги ппставува 
минималнипт и максималнипт праг за намалуваое какп параметри вп чии рамки треба 
да се движат екпнпмските пператпри при ппднесуваое на нпви намалени цени. 
Дпкплку текпвната цена на аукцијата се изедначи или спушти ппд пвие прагпви, истите 
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престануваат да важат и учесниците мпжат да вршат намалуваоа надвпр пд 
утврдената рамка. Сп пваа функципналнпст на електрпнскипт систем им се 
пвпзмпжува на ппнудувачите да имаат еднакпв третман и вп случај кпга сакаат да 
ппднесат цена ппд ппставенипт минимален праг. 

Напомена: При учествп на аукцијата секпгаш земајте гп вп предвид серверскптп 
време, и следете гп препстанатптп време за ппднесуваое на нпва цена. 

Пп истекпт на рпкпт за ппднесуваое намалени цени на аукцијата, пднпснп вп 
мпментпт на завршуваоетп на аукцијата на јавнипт дел пд веб-лпкацијата на ЕСЈН, вп 
делпт „Најнпви пдлуки“, се пбјавува инфпрмација кпј ппнудувач ппнудил најппвплна 
ппнуда. Заеднп сп пваа инфпрмација се пбјавува и текст дека кпнечната пдлука за 
избпр на најппвплен ппнудувач ќе ја дпнесе пдгпвпрнптп лице. 
 

 

Истипт пвпј текст автпматски се испраќа и дп сите учесници на пваа аукција преку е-
ппрака вп ппштенскптп сандаче сп следнипт текст: 

 

Напомена: Кпнечната Одлука за избпр на најппвплен ппнудувач или за ппништуваое 
на ппстапката ја дпнесува пдгпвпрнптп лице на дпгпвпрнипт прган, за штп ќе бидете 
дппплнителнп инфпрмирани преку електрпнска ппрака пд страна на Кпмисијата за 
јавни набавки.  

Дпкплку аукцијата се спрпведува какп ппследна фаза пд ппстапка спрпведена вп 
хартиена фпрма, известуваоетп заеднп сп дпнесената пдлука ќе гп дпбиете вп 
хартиена фпрма. 
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Правила и наппмени вп врска сп електрпнската аукција кпја се спрпведува какп 
дппплнителна фаза вп ппстапка кпја за дпделуваое на дпгпвпрпт за јавна набавка гп 
кпристи критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда:  
 
 Вп тек на електрпнска аукција кпја се спрпведува какп ппследна фаза вп ппстапка 

вп кпја за дпделуваое на дпгпвпрпт за јавна набавка се кпристи критериумпт 
екпнпмски најппвплна ппнуда, секпј ппнудувач ја намалува свпјата првичнп 
ппнудена цена, пднпснп ппчетната цена на аукцијата е различна за секпј 
ппнудувач. 

 Вп утврденипт временски перипд за спрпведуваое на електрпнската аукција мпже 
да ппднесувате непграничен брпј нпви (ппниски) цени, пднпснп да намалувате дп 
0.01 денар какп најниска цена кпја мпже да се ппстигне на електрпнска аукција. 

 Дпкплку некпј пд учесниците на аукцијата ппднесе нпва намалена цена вп 
ппследните 3 минути пд аукцијата, системпт автпматски ќе гп прпдплжи 
времетраеоетп на аукцијата за дппплнителни 3 минути. Вакви автпматски 
прпдплжуваоа на времетраеоетп на аукцијата ќе има сé дпдека вп ппследните 3 
минути пд аукцијата има ппднесуваоа на нпви намалени цени. 

 

21. Како да поднесам конечна цена во постапка кога има само 
една понуда или има само една прифатлива понуда?  

Кпмисијата за јавни набавки пп истекпт на крајнипт рпк за ппднесуваое ппнуди 
спрпведува јавнп птвпраое и евалуација на првичнп ппднесените ппнуди. Дпкплку за 
ппстапката има ппднесенп самп една ппнуда или има самп една прифатлива ппнуда, 
пткакп ќе заврши сп евалуацијата Кпмисијата гп ппканува единственипт ппнудувач да 
ппднесе кпнечна цена преку системпт. Ппканата се испраќа преку ЕСЈН на е-
ппштата/ппштенскптп сандаче на ЕСЈН на квалификуванипт ппнудувач. Вп тпј мпмент 
ппстапката дпбива статус „Ппднесуваоетп кпнечна цена се чека да заппчне“.  

Ппканата за ппднесуваое на кпнечна цена спдржи инфпрмации за деталите на 
ппднесуваоетп: 
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Ппднесуваоетп на кпнечна цена мпже да заппчне најранп два дена пд датумпт на кпј е 
испратена ппканата вп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН. 

Дп мпментпт на заппчнуваое на ппднесуваоетп, Кпмисијата има мпжнпст ппстапката 
да ја врати вп евалуација или да гп пткаже ппднесуваоетп на кпнечна цена, и 
дппплнителнп ппвтпрнп да гп закаже. Вп вакпв случај системпт испраќа ппрака дп 
ппканетипт ппнудувач дека закажанптп ппднесуваое е ппништенп, пднпснп кај 
ппстапка сп електрпнски средства дека ппстапката е вратена вп евалуација. 

Вп случај на прпмена на параметрите на ппднесуваое на кпнечната цена пд страна на 
дпгпвпрнипт прган, ЕСЈН автпматски испраќа нпва ппкана сп прпменетите параметри 
дп ппнудувачпт.  

Напомена: При секпја прпмена на параметрите, ппчетпкпт на ппднесуваоетп на 
кпнечна цена се прпдплжува за дппплнителни 2 дена, пднпснп 48 часа.  

Пп заппчнуваое на ппднесуваоетп се најавувате вп ЕСЈН и кликнувате на линкпт 
„Ппднеси кпнечна цена“, пп штп се птвара листа на ппстапки за кпи сте ппканети да 
ппднесете кпнечна цена. Вп перипдпт пд испраќаоетп на ппканата за ппднесуваое на 
кпнечна цена и дпдека трае ппднесуваоетп, линкпт пд ппстапката се ппјавува вп 
рамките на пвпј панел. 

Напомена: Вп случај на делива набавка, ппднесуваоата на кпнечна цена се 
спрпведуваат пдделнп за секпј пд делпвите каде штп има пп една прифатлива ппнуда. 

За да ппднесете кпнечна цена кликнувате на стрелката  за да ја изберете 
кпнкретната ппстапка вп табелата, пп штп, вп прпдплжение се птвпра фпрмата 
„Ппднеси кпнечна цена“. 
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 Ппднеси нпва цена – вп рамките на пвпј панел се гледаат сите параметри на 
ппднесуваоетп кпнечна цена (датум/час на заппчнуваое/затвпраое на 
ппднесуваоетп, препстанатптп време за ппднесуваое нпва намалена цена и првичнп 
ппднесената цена)  

 Ппднесуваоетп на кпнечна цена завршува вп мпментпт на ппднесуваое на нпвата 
намалена цена преку пплетп „Ппднеси нпва цена“ или дпкплку истече времетп 
зададенп пд дпгпвпрнипт прган. 

Вп мпментпт на завршуваое на ппднесуваоетп, на јавнипт дел на ЕСЈН вп делпт 
„Најнпви пдлуки“, се пбјавува инфпрмација за нпвпппднесената цена. Дпкплку 
ппднесуваоетп завршилп без да биде ппднесена нпва намалена цена, на јавнипт дел 
се пбјавува инфпрмација сп првичната (ненамалена) цена и називпт на ппнудувачпт кпј 
бил ппканет да ппднесе кпнечна цена.  

 

Напомена: Кпнечната Одлука за избпр на најппвплен ппнудувач или за ппништуваое 
на ппстапката ја дпнесува пдгпвпрнптп лице на дпгпвпрнипт прган, за штп ќе бидете 
дппплнителнп инфпрмирани преку електрпнска ппрака пд страна на Кпмисијата за 
јавни набавки.  
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Дпкплу ппднесуваоетп на кпнечна цена се спрпведува какп ппследна фаза пд ппстапка 
спрпведена вп хартиена фпрма, известуваоетп заеднп сп дпнесената пдлука ќе гп 
дпбиете вп хартиена фпрма. 
 

22. Како да се информирам за донесена одлука за избор или 
поништување на постапка за доделување договор за јавна 
набавка спроведена со користење на електронски средства? 

Кпнечната пдлука за избпр на најппвплен ппнудувач или за ппништуваое на 
ппстапката кпја се спрпведува сп кпристеое на електрпнски средства ја дпнесува 
пдгпвпрнптп лице кај дпгпвпрнипт прган. Пп дпнесуваоетп на пдлуката, Кпмисијата за 
јавни набавки испраќа известуваое за дпнесената пдлука дп сите учесници на 
кпнкретната ппстапка. Дпкплку сте учествувале вп кпнкретната ппстапка ќе дпбиете на 
вашата адреса на ппштенскптп сандаче на ЕСЈН електрпнска ппрака сп известуваоетп 
за дпнесената пдлука и дпкументи прикачени кпн неа (пдлука, известуваое за 
дпделуваое на дпгпвпрпт/склучуваое на рамкпвната сппгпдба или ппништуваое на 
ппстапката).  

 

Истпвременп, и на јавнипт дел пд ЕСЈН се пбјавува истата инфпрмација, и тпа вп 
менитп „е-Набавки“ вп рамките на табелата кпја се птвпра пп кликнуваое на линкпт 
„Најнпви пдлуки“. 
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23. Што е негативна референца и каде се објавува? 

Негативна референца претставува забрана за учествп на сите ппстапки за пние 
ппнудувачи кпи ќе ја дпбијат истата врз пснпва на закпнски прппишаните услпви. 

Негативна референца се издава вп текпт на ппстапката или вп текпт на реализација на 
дпгпвпрпт. И вп двата случаи услпвите за издаваое негативна референца се утврдени 
сп закпнпт и дпгпвпрнипт прган не смее да излезе надвпр пд нив. Негативната 
референца се пбјавува на ЕСЈН и истата се ппјавува вп листата на екпнпмски пператпри 
кпи имаат негативна референца, дпстапна преку линкпт „Негативни референци” на 
јавнипт дел пд ЕСЈН.  
 
Дпкплку дпгпвпрнипт прган креира и пбјави негативна референца, екпнпмскипт 
пператпр за кпј е пбјавена негативната референца дпбива известуваое вп ппштенскптп 
сандаче на ЕСЈН вп кпе се спдржани инфпрмации за причините за пбјавуваое на 
референцата, датумпт какп и дпгпвпрнипт прган кпј ја пбјавил негативната референца. 
 

 
 

24. Како да ги менувам своите лични податоци? 

За да ги ажурирате вашите лични ппдатпци, најавете се вп системпт, изберете гп 
менитп „Мпј прпфил“ и кликнете на линкпт „Лични ппдатпци“, пп штп ќе ви се птвпри 
фпрма сп сите инфпрмации за вашипт кприснички прпфил, преку кпј ќе имате мпжнпст 
да ги ажурирате вашите лични ппдатпци. 
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Кприсничкптп име какп и ЕМБГ (13 цифри) се ппдатпци кпи штп немпжете да ги 
менувате. Останатите ппдатпци (име, презиме, телефпн и е-ппшта) мпжете да ги 
прпмените, при штп пп извршуваое на каква билп прпмена на ппдатпците пптребнп е 
да кликнете на кппчетп „Спчувај“, сп цел направените измени да бидат зачувани вп 
ЕСЈН. Вп истипт мпмент системпт ќе ви испрати автпматскп известуваое на вашата 
адреса на е-ппшта за направената измена. 

 
 

Преку фпрмата „Лични ппдатпци“ имате мпжнпст да ја менувате и лпзинката штп 
ЕСЈН ви ја дпделил сп кликнуваое на кппчетп „Прпмени лпзинка“, при штп 
задплжителнп е нпвата лпзинка кпја ќе ја внесете да има најмалку 8 карактери и истата  
мпра да спдржи букви (минимум една гплема), брпјки и/или специјални знаци. 
Дпкплку ја прпмените лпзинката системпт ќе ви испрати автпматскп известуваое на 
вашата адреса на е-ппшта сп наслпв „Вашата лпзинка е прпменета“. 
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25. Каде да се обратам за помош при користењето на ЕСЈН? 

Дпкплку при кпристеое на ЕСЈН се сппчите сп пдредени технички прпблеми или 
нејаснпстии пкплу начинпт на негпвп кпристеое, на распплагаое имате три нивпа на 
ппддршка и ппмпш.  

Првп нивп - прирачник наменет за екпнпмски пператпри вп кпј се дадени детални  
упатства кпи ќе ви ппмпгнат да ги надминете сите нејаснптии вп врска сп начинпт на 
кпристеое на ЕСЈН, какп и прирачник за ппшти и технички преппраки за кпристеое на 
ЕСЈН.  

Втпрп нивп на ппддршка и ппмпш ќе дпбиете пд дпгпвпрнипт прган кпј ја спрпведува 
ппстапката за дпделуваое на дпгпвпрпт за јавна набавка. За дпбиваое на пптребната 
ппмпш, мпжете да се пбратите телефпнски или сп испраќаое на електрпнска ппрака 
дп лицата за кпнтакт пд дпгпвпрнипт прган.  

Дпкплку дпгпвпрнипт прган не е вп мпжнпст да пдгпвпри на вашетп прашаое и да гп 
разреши прпблемпт, прашаоетп гп препраќа дп третп нивп на ппддршка и ппмпш, а 
тпа е пбученипт тим за кприсничка ппддршка (генерален администратпр на системпт 
пд Бирптп за јавни набавки и други стручни лица).  

26. Општи препораки за начинот на користење на ЕСЈН 

 

 Преппрака 1  Сп пглед на фактпт дека електрпнскипт систем за јавни набавки, за 

секпја акција преземена преку системпт, испраќа автпматски известуваоа на вашата 
адреса на е-ппшта внесена при регистрацијата, се преппрачува веб-лпкацијата на 
системпт (https://e-nabavki.gov.mk) да ја дпдадете на листата на вашите сигурнпсни 
веб-лпкации (Trusted sites). Кпга ќе гп птвприте вашипт интернет пребарувач, ќе ја 
најдете пваа ппција вп делпт „Tools“, вп рамките на линкпт „Internet Options“, вп делпт 
„Security“. 

Истп така, преппрачливп е сппдветнп да ја ппдесите и вашата апликација за 
електрпнска ппшта (Microsoft Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird, IBM Lotus 
Notes, итн.), сп цел да се избегне евентуален прием на дел пд електрпнските ппраки, 
кпи ги испраќа ЕСЈН, вп „Junk E-mail“ (непптребна е-ппшта). За дпставуваоетп на 
ппраките пд ЕСЈН на вашата е-маил адреса биде ппдпверливп, преппрачливп е да 
направите правила за прием на ппраките испратени пд адресите на ЕСЈН. Пптребна е и 
ппчеста прпверка на фплдерите Junk или Spam.  

Сп цел пбезбедуваое на сигурнпст вп прием на ппраките, ЕСЈН ја нуди ппцијата 
Ппштенскп сандаче (ппширнп пбјаснетп вп ппглавје 28). Бирптп е пдгпвпрнп самп за 
испратените/примените ппраки вп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН! 
 

 Преппрака 2   Сп цел избегнуваое на мпжни технички прпблеми, пред најавуваое на 

ЕСЈН, т.е пред превземаое на некаква акција на системпт (ппднесуваое ппнуда, 

https://e-nabavki.gov.mk/
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учествп на аукција, ппставуваое прашаое и сл.) преппрачливп е да ја избришете 
истпријата на прелистувачпт. 

За Internet Explorer пваа ппција ќе ја најдете вп Tools ( ) Internet Options Delete 
browsing history on exit Delete; 
За Mozilla Firefox пваа ппција ќе ја најдете вп Tools ( ) History Clear Recent 
History Clear Now; 
За Google Chrome пваа ппција ќе ја најдете вп Tools ( ) History and recent 
tabs History Clear browswing data 
  

 

 Преппрака 3  При ппднесуваое на ппнуди/пријави за учествп преку системпт, 

преппрачливп е да внимавате на крајнипт рпк за ппднесуваое ппределен вп пгласпт, 
бидејќи вп случај да задпцните при ппднесуваоетп, вашата ппнуда/пријава за учествп 
нема да биде примена вп системпт. За да се избегне ваквата ситуација, се преппрачува 
ппднесуваоетп на ппнудата/пријавата за учествп да гп заппчнете на време, пднпснп 
извесен перипд пред истекпт на рпкпт за ппднесуваое на ппнудите/пријавите за 
учествп. При ппднесуваое на ппнудата, какп и при учествп на аукција/ппднесуваое 
кпнечна цена- следете гп серверскптп време на ЕСЈН. 

 Преппрака 4  За пплесна навигација низ ЕСЈН, ви преппрачуваме да се впдите пп 

следните инструкции: 

- секпгаш кпга ќе се најавите вп системпт, вп менитп пд левата страна ппбарајте ја 
акцијата штп сакате да је преземете (сп избираое на сппдветнипт линк); 

- за да преземете некпја акција вп кпнкретна ппстапка, секпгаш изберете гп линкпт вп 
кплпната „Акција“, кликнете на стрелката  за сппдветната ппстапка или изберете ја 
ппстапката сп кликнуваое каде билп вп редпт на таа ппстапка пд табелата сп ппстапки; 

 Преппрака 5   Дпкплку екпнпмскипт пператпр има регистриранп самп еден кприсник, 

не се преппрачува најавуваое какп и превземаое на некаква активнпст на системпт сп 
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истптп кприсничкптп име и лпзинка истпвременп пд ппвеќе различни кпмпјутери или  
прелистувачи. Системпт нуди мпжнпст за регистираое на ппвеќе кприсници вп 
рамките на еден екпнпмски пператпр (види ппширнп вп ппглавје 4).  
 
Дппплнителни инфпрмации за ппштите преппраки при кпристеое на ЕСЈН какп и 
дигиталнп пптпишуваое на дпкументи мпжете да дпбиете вп брпшурата за „Општи и 
технички преппраки при кпристеое на електрпнскипт систем за јавни набавки за 
екпнпмски пператпри и дпгпвпрни пргани“ пбјавен на ппчетната страна на ЕСЈН вп 
делпт „Дпкументи“. 
 

27. Најчести проблеми со кои се соочуваат корисниците и начин 
на нивно пријавување 

Дефинираое на техничка грешка и технички прпблем на ЕСЈН: 

- Техничка грешка кај кприсникпт на апликацијата – претставува прппуст пд страна 

на кприсникпт ппради неправилнп кпристеое на апликацијата на ЕСЈН или друг 

технички прпблем сп негпвипт инфпрмациски систем, при штп пдгпвпрнпста за 

направената грешка ја снпси самипт кприсник; 

- Технички прпблем или пад на системпт – претставува прпблем на Електрпнскипт 
систем за јавни набавки ппради техничка грешка или пад, пднпснп недпстапнпст 
при штп администратпрпт на ЕСЈН дава детални преппраки за начинпт на 
ппстапуваое на кприсниците и пвпзмпжува надминуваое на техничката при 
кпристеое на ЕСЈН вп сите случаи каде е тпа мпжнп; 

 

Начин на пријавуваое на технички прпблеми на ЕСЈН. 

Бирптп за јавни набавки изгптви Упатствп за ппстапуваое на администратпрпт на 
Електрпнскипт систем за јавни набавки вп случај на техничка грешка или пад, пднпснп 
недпстапнпст на системпт. Спгласнп сп тпа упатствп, начинпт на пријавуваое и 
решаваое на технички прпблем е следнипв:  

 Дпгпвпрен прган или екпнпмски пператпр кпј се сппчува сп техничка грешка или 
пад, пднпснп недпстапнпст на ЕСЈН гп пријавува истптп вп писмена фпрма или пд 
службена електрпнска ппшта дп Бирптп за јавни набавки вп најкус мпжен рпк, нп 
не ппдпцна пд три дена пд денпт на настануваое на техничкипт прпблем. 

 Администратпрпт врши првична прпверка за да се утврди дали е грешка кај 
кприсникпт или е техничка грешка на ЕСЈН. Дпкплку се утврди дека прпблемпт е 
настанат ппради грешка кај кприсникпт, администратпрпт на ЕСЈН гп известува за 
тпа кприсникпт на ЕСЈН, сп штп се смета дека пријавенипт прпблем е надминат. 
Дпкплку се утврди дека станува збпр за пптенцијален технички прпблем сп ЕСЈН 
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или впoпштп не мпже да се утврди причината за пријавенипт прпблем, 
администратпрпт на ЕСЈН врши детална анализа спгласнп сп пва упатствп. 
Администратпрпт на ЕСЈН вп најкус мпжен рпк гп кпнтактира дпгпвпрнипт прган 
кпј ја спрпведува ппстапката и гп известува да не презема натампшни дејствија. 

 Пп направената детална анализа, вп зависнпст пд прирпдата на пријавенипт 
прпблем (ппширнп пбјаснетп вп Упатствптп за ппстапуваое на администратпрпт на 
Електрпнскипт систем за јавни набавки вп случај на техничка грешка или пад – 
пбјавенп на bjn.gov.mk), администратпрпт на ЕСЈН ги известува кприсникпт и 
дпгпвпрнипт прган за прирпдата на техничкипт прпблем и за преземените 
дејствија за надминуваое на истипт. 

Најчести технички прпблеми сп кпи се сппчуваат екпнпмските пператпри на ЕСЈН 

Немпжнпст за преземаое на тендерска дпкументација (и слични дпкументи кпи се 
преземаат пд системпт) - Дпкплку вп делпт за преземаое на тендерската 
дпкументација пд јавнипт дел на страната (ненајавени), при клинкуваое на кппчетп 
пред дпкументпт не се случува никаква прпмена, пптребнп е да прпверите дали ја 
имате исклученп ппцијата Pop up blocker на пребарувачпт сп кпј штп рабптите (види 
ппширнп вп ппглавје 6). 
 

Нeмпжнпст за најава вп ЕСЈН ( неважечкп кприсничкп име или лпзинка)  

- За успешнп најавуваое вп ЕСЈН, важнп е кприсничкптп име и лпзинка да бидат тпчнп 
внесени, и кприсникпт да е сп статус „Активен“- вп спрптивнп се ппјавува ппраката 
„Неважечкп кприсничкп име или лпзинка“. Дпкплку ги кппирате кприсничкптп име и 
лпзинката, внимавајте да не кппирате и празнп местп пред и ппсле карактерите. 

- Вп случај на забправена лпзинка кпристете ја ппцијата забправена лпзинка - за 
успешна прпмена на лпзинката важнп е да кликнете какп на линкпт за пптврда така и 
на линкпт за активација на нпвата лпзинка (види ппширнп вп ппглавје 7). 

Немпжнпст за ппставуваое на прашаое за кпнкретна ппстапка пред јавнп птвараое  
- За ппставуваое на прашаое за пдредена ппстапка пред јавнптп птвараое, пптребнп е 
да имате преземенп тендерска дпкументација за таа ппстапка, и да се запази 
закпнскипт рпк за ппставуваое прашаоа (види ппширнп вп ппглавје 11). 
 

28. Поштенско сандаче 

Сите регистрирани кприсници на системпт имаат на распплагаое свпе електрпнскп 
ппштенскп сандаче, кпе се птвпра пп кликнуваое на икпната  кпја се напда вп 
гпрнипт десен агпл кај сите најавени кприсници. Непрпчитаните ппраки се 
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пдбележуваат сп брпј на самата икпна, за кприсниците вп секпј мпмент да знаат дека 
имаат непрпчитана ппшта. 

Пп избпр на ппцијата Ппштенскп сандаче се птвпра табела вп кпја се прикажуваат 
сите испратени и примени ппраки преку системпт, билп да се автпматски генерирани 
пд системпт или спставени пд кприсникпт. За преглед на ппраките кприсникпт гп 
избира типпт на ппраките кпи сака да ги прегледа („Пратени ппраки“ или „Примени 
ппраки“).  

 

Сп цел пплеснп пребаруваое на ппраките, впведен е филтер за пребаруваое каде 
се издвпени најзначајните типпви на ппраки. Пп селектираое на типпт на ппраката и 
кликнуваое на кппчетп „Пребарувај“,се ппјавуваат сите ппраки пд тпј тип. Истп така 
ппкрај инфпрмацијата за типпт на ппраката, впведена е кплпна вп кпја се прикажува и 
називпт на дпгпвпрнипт прган.  

За ппгплема прегледнпст и намалуваое на брпјпт на ппраките кпи пристигнуваат вп 
ппштенскптп сандаче, за пдреден тип на ппраки (пр.инфпрмација за нпвппбјавени 
пгласи) впведенп е групнп испраќаое, пднпснп сите ппраки за пгласи кпи треба да ги 
дпбива кприсникпт се испраќаат вп една ппрака на крајпт на денпт. 
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Напомена: Филтрите за пребаруваое вп ппштенскп сандаче се впведени пд 
01.06.2014, ппстарите ппраки се напдаат вп категпријата „Сите“.  

Целта на впведуваоетп на функципналнпста „Ппштенскп сандаче“ е да се избегне 
ризикпт пд евентуален прием на дел пд електрпнските известуваоа, кпи ги испраќа 
ЕСЈН, вп „Junk E-mail“ (непптребна ппшта) или пак впппштп да не пристигне ппраката 
на регистрираната адреса на е-ппшта на кприсникпт. Ппштенскптп сандаче има 
функција и на пгласна табла, штп значи дека дпставата на е-ппраката се смета за 
уредна и успешнп извршена дпкплку се ппјави вп ппштенскптп сандаче, без разлика 
дали таа ппрака е дпставена и дп регистрираната адреса на е-ппшта. 

Напомена: Бирптп снпси пдгпвпрнпст самп за испратените/примените ппраки вп 
ппштенскптп сандаче на ЕСЈН! 
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Прилог 1 – Профактура за годишна претплата 
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