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Прирачник за користење на електронскиот систем за 

јавни набавки наменет за договорни органи 

 

Бирптп за јавни набавки (БЈН), разви спфистициран 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 електрпнски аукции.  

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 птвпрена ппстапка, пграничена ппстапка, 
ппстапка сп кпнкурентен дијалпг, ппстапка сп бараое за прибираое на ппнуди 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 набавки дп 5.000 евра вп денарска прптиввреднпст, 
пднпснп претхпднп ппстапка сп бараое за прибираое на ппнуди без пбјавуваое на 
пглас; имплементација на мпдулпт за негативни референци, пднпснп ппнудувачи 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 пд 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 пд 2014 гпдина, 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 има самп една ппнуда или има самп една прифатлива ппнуда.  



 

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

 

Сп цел ппгплема прегледнпст и пбезбедуваое на максимална стабилнпст, 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 
какп и непреченп и еднпставнп учествп на ппвеќе аукции вп истп време, електрпнските 
аукции се спрпведуваат на независна апликација сп нпв и мпдерен изглед.  

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 беше 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 јавнптп птвараое и евалуација на ппнудите какп и испраќаое на 
известуваоата дп ппнудувачите за дпнесената пдлука.  

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.  

Сп ппследната надградба на системпт, Бирптп гп кпмплетираше редизајнпт на ЕСЈН за 
пплеснп и ппефикаснп спрпведуваое на електрпнските ппстапки за дпделуваое на 
дпгпвпр за јавна набавка и е ппстигнат целпсен редизајн на системпт пд кприснички 
аспект. 

Бирптп за јавни набавки ќе прпдплжи сп надградба на ЕСЈН сп цел 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. 

Електрпнскипт системпт за јавни набавки, 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 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. 



 

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

 

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-страницата на ЕСЈН вп делпт Дпгпвпрни пргани и вп делпт 
„Дпкументи”. 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 
РМ“ бр.18/14), врз пснпва на кпј е ппставен самипт ЕСЈН. Сите пбрасци кпи се 
упптребуваат на системпт се прппишани сп: Правилникпт за фпрмата и спдржината на 
пгласпт, известуваоетп за ппништуваое на ппстапката и пбразецпт на евиденцијата на 
ппстапките сп бараое за прибираое на ппнуди, Правилникпт за фпрмата и спдржината 
на пгласите и известуваоата за дпделуваоетп на дпгпвприте за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 161/09) и Правилник за фпрмата и спдржината на пгласпт 
за впсппставуваое на квалификациски систем („Службен весник на РМ“ бр. 91/12). 
Какп дппплнителнп средствп за ппмпш при кпристеое на системпт и правилна рабпта 
сп апликацијата пд страна на крајните кприсници мпже да ппслужат и нпвите брпшури 
и упатства кпи ги изгптви Бирптп за јавни набавки а се пднесуваат на:  

 Ппшти и технички преппраки за кпристеое на ЕСЈН,  

 Упатствп за кпристеое на ТЕД. 

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. 
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1. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЕСЈН 

 

1.1 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 на јавни набавки вп 
Република Македпнија и управуваое сп ЕСЈН; пбезбедува спвети и ппддршка на 
крајните кприсници на ЕСЈН; врши активација на дпгпвпрни пргани вп ЕСЈН кпи 
ппднеле бараое за регистрација вп системпт; 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/кпнечна 
цена вп случај на техничка грешка, пад на ЕСЈН и пп пдлука на Државна кпмисија за 
жалби пп јавни набавки (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 37, 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 

                                                           

1
 БИРП ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - Сектпр за следеое на системпт за јавни набавки и управуваое сп ЕСЈН  
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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, прикачуваат 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 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; 
генерираат различни видпви извештаи преку ЕСЈН; преземаат пбрасци за разни видпви 
дпкументи (записник пд јавнп птвпраое, извештај за негативна референца, 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. Истп така, пп истекпт на крајнипт рпк на јавнп птвараое, 
дпгпвпрните пргани мпжат да преземаат и тендерски дпкументации пд други 
дпгпвпрни пргани, сп штп им се плеснува ппдгптпвката на технички спецификации и 
тендерска дпкументација за исти или слични предмети за набавка. 

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 
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. 

1.2 Како да пристапам до ЕСЈН? 

Ппврзете се на Интернет преку Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome или кпј 
билп друг Интернет-пребарувач 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 пребарувач, нп сепак истипт е тестиран на Google 
Chrome, Internet Explorer и Mozilla и преппрака на Бирптп е да се кпристат ппследните 
верзии пд пвие три пребарувачи. 

https://e-nabavki.gov.mk/
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1.3 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.  

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. 
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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 
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; 
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„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. 
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. 

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

„Пгласи“ – 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; 

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 
- пзначува дека кпнкретната набавка ќе се спрпведува сп електрпнски средства 

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. 

- пзначува дека нема прикаченп дпкументи вп врска сп пгласпт 

-  ппспчува на прикачен пдгпвпр на прашаоа за ппстапки вп хартиена фпрма 
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„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; 

„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 набавка 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.  
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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: 

 „Пгласи 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 
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 
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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 ЕП 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. 

1.4 Како се врши регистрација на договорни органи во ЕСЈН? 

За пбјавуваое пгласи и известуваоа, какп и за спрпведуваое ппстапки за дпделуваое 
дпгпвпри за јавни набавки сп кпристеое на електрпнски средства и е-аукции, 
дпгпвпрнипт прган треба да се регистрира вп ЕСЈН. 

Пдгпвпрнптп лице кај дпгпвпрнипт прган назначува лпкален администратпр на 
системпт – кпј ќе биде пдгпвпрен за регистрација на свпјпт дпгпвпрен прган вп ЕСЈН, 
какп и за регистрација на другите кприсници на ЕСЈН вп рамките на свпјпт дпгпвпрен 
прган (пбјаснети вп Прилпг 1). 

 Лпкалнипт администратпр на системпт ја пппплнува електрпнската фпрма за 
регистрација на свпјпт дпгпвпрен прган, кпја се напда на ппчетната страница на ЕСЈН вп 
делпт „Дпгпвпрен прган - Регистрирај се”. Најпрвп ги внесува ппдатпците за 
дпгпвпрнипт прган, а на следната страна пд регистраципната фпрма и ппдатпците за 
лпкалнипт администратпр. Пткакп ќе ги внесе сите пптребни ппдатпци вп сппдветните 
пплиоа, кликнува на кппчетп „Регистрирај се“. 
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Вп пвпј мпмент 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. Пример за е-ппрака: 
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Вп прилпг на е-ппраката системпт автпматски дпставува и  Бараое за регистрација вп 
ЕСЈН (БРег пбразец, кпј е спставен дел на пвпј Прирачник – Прилпг 2), вп кпе се 
генерирани ппдатпците за дпгпвпрнипт прган и негпвипт лпкален администратпр.  

Пвпј БРег пбразец лпкалнипт администратпр треба да гп испечати, празните пплиоа 
(местп/датум, име/презиме, печат и пптпис на пдгпвпрнп лице) да ги дппплни рачнп и 
вп хартиена фпрма (пп ппшта) гп ппднесува дп Бирптп за јавни набавки. БРег 
пбразецпт мпже да се дппплни сп бараните ппдатпци и вп електрпнска фпрма (сп 
кпристеое на Acrobat Writer), да се пптпише сп електрпнски пптпис (дигитален 
сертификат) и да се испрати пп е-ппшта дп Бирптп за јавни набавки. 

Врз пснпва на ппднесенптп бараое, систем администратпрпт пд БЈН гп активира 
прпфилпт на дпгпвпрнипт прган сп кликнуваое на кппчетп „Активирај“, пп штп 
лпкалнипт администратпр гп дпбива следнпвп дппплнителнп известуваое: 

 

Сп дпбиваоетп на пваа е-ппрака завршува ппстапката за регистрација и дпгпвпрнипт 
прган е регистриран вп ЕСЈН. 
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1.5 Како се врши регистрација на корисници во ЕСЈН во рамките 
на еден договорен орган? 

Регистрацијата на кприсници (пбјаснети вп Прилпг 1) вп ЕСЈН вп рамките на еден 
дпгпвпрен прган ја врши лпкалнипт администратпр на системпт (регистриран на 
начинпт пбјаснет вп претхпднптп ппглавје). Лпкалнипт администратпр на системпт гп 
уредува кприсничкипт прпфил на свпјпт дпгпвпрен прган и ги регистрира кприсниците 
на ЕСЈН кај дпгпвпрнипт прган, какп и ја ппределува улпгата на секпј пд нив вп ЕСЈН. 
Истп така, лпкалнипт администратпр ги активира и деактивира кприсниците на ЕСЈН. 

Лпкалнипт администратпр на системпт се најавува вп ЕСЈН (на начин пбјаснет вп 
ппглавје 1.6) сп внесуваое на свпетп кприсничкп име и лпзинка и кликнува на линкпт 
„Дпгпвпрен прган“, пп штп му се птвпра панел „Ппдатпци за дпгпвпрнипт прган“ вп 
чии рамки  гп уредува кприсничкипт прпфил за свпјпт дпгпвпрен прган. 

 
За да ги регистрира кприсниците на ЕСЈН вп рамките на свпјпт дпгпвпрен прган, 
лпкалнипт администратпр на системпт се најавува вп ЕСЈН и кликнува на линкпт 
„Интерни кприсници“, пп штп му се птвпра панелпт „Кприсници пд дпгпвпрен прган“. 
Вп рамките на пвпј панел администратпрпт има мпжнпст да гп прегледува и уредува 
кприсничкипт прпфил  на сите регистрирани кприсници (измена на е-маил адреса, 
телефпн, итн) на ЕСЈН пд негпвипт дпгпвпрен прган, какп и да регистрира нпви 
кприсници. Ппкрај кприсниците вп рамките на дпгпвпрнипт прган, преку пвпј панел на 
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лпкалнипт администратпр му е пвпзмпженп да креира и кприсник сп улпга „Државен 
завпд за ревизија“ (види Прилпг 1 за мпжнпстите кпи ги нуди системпт за секпј 
регистриран кприсник). 

 

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 секпј кприсник 
кприсничкп име (кприсничкптп име задплжителнп треба да спдржи најмалку 8 
карактери, кпмбинација на букви и брпјки), гп пзначува (штиклира) квадратчетп дп 
пплетп „Статус: активен“, му дпделува улпга вп ЕСЈН сп кликнуваое на една пд 
ппнудените улпги и кликнува на кппчетп „Пптврди“.  

  

Пп кликнуваоетп на кппчетп „Пптврди“ ппдатпците за кпнкретнипт кприсник се 
ппјавуваат вп табелата спдржана вп панелпт „Кприсници пд дпгпвпрен прган“, кпј се 
напда вп рамките на истипт линк. Истпвременп, системпт автпматски испраќа 
електрпнска ппрака дп адресата на е-ппшта на регистриранипт интерен кприсник сп 
дпделенптп кприсничкп име и автпматски генерираната лпзинка. 
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За да мпже дпгпвпрнипт прган да спрпведува електрпнски ппстапки преку ЕСЈН 

пптребнп е да регистрира кприсници сп улпги Единица за јавна набавка, Кпмисија за 

јавна набавка и Пдгпвпрнп лице (привилегиите и улпгите на сите кприсници деталнп 

се пбјаснети вп ппглавје V.) ЕСЈН пвпзмпжува регистрација на ппвеќе различни 

кприсници сп една иста улпга (на пример, вп рамките на еден дпгпвпрен прган 

дпзвплена е регистрација на ппвеќе различни кприсници сп улпга Единица за јавна 

набавка или сп улпга Кпмисија за јавни набавки, при штп ппстапката за регистрација се 

ппвтпрува при регистрација на секпј нпв кприсник). Притпа треба да се внимава на 

следниве преппраки:  

- еднп лице мпже да се регистрира ппвеќе пати сп различни улпги, нп НЕ е 
ппжелнп 

- еднп лице НЕ СМЕЕ да се регистрира ппвеќе пати сп иста улпга 

Наппмена: Дпкплку пдреден кприсник на ЕСЈН престане да извршува функција (улпга) 
вп ппстапката за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка, тпгаш лпкалнипт 
администратпр на системпт ТРЕБА истипт да гп де-активира. Вп панелпт „Кприсници пд 

дпгпвпрен прган“ ги прави пптребните прпмени за кприсникпт преку икпната  
пднпснп гп птштиклира квадратчетп дп пплетп „Статус: активен“. На тпј начин тпј 
кприсник стекнува статус неактивен сп штп му е пневпзмпженп кпристеоетп на 
функципналнпстите на ЕСЈН. 

 

1.6 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 лпзинка вп делпт за најавуваое, - „Влез“ 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.  
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Вп делпт за 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.  

 

 

Пп најавуваое на ЕСЈН системпт на регистриранипт 
кприсник му нуди ппција за истпвременп кпристеое на 
функципналнпстите кпи се деталнп ппишани вп ппглавјетп 
1.10 (преку менитп “ Мпј прпфил”), какп и сите мпдули пд 
ппчетната страна на ЕСЈН, без притпа кприсникпт да се 
пдјавува пд системпт, пднпснп сп еднпставнп кпристеое 
на back/forward ппциите на прелистувачпт. 

Пп кликнуваоетп на кппчетп „Ппднеси“ системпт 

автпматски ви испраќа електрпнска ппрака вп кпја е 

спдржан линк, сп чие кликнуваое треба да пптврдите 

дека сакате да ја прпмените вашата лпзинка. 
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Веднаш пп кликнуваоетп на линкпт за пптврда, системпт ќе ви испрати нпва 
електрпнска ппрака вп кпја ќе биде спдржана вашата нпва лпзинка. За да ја активирате 
нпвата лпзинка треба да кликнете на ппнуденипт линк вп пваа електрпнска ппрака, пп 
штп ќе дпбиете известуваое дека вашата нпва лпзинка е активирана. 

 
 

1.7 Како се презема тендерската документација објавена преку 
ЕСЈН? 

Пп пбјавуваоетп на  пглас за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка, на јавнипт дел 
пд ЕСЈН вп табелата кпја се птвпра пп кликнуваое на линкпт „Пгласи“, се прикажува 
линкпт пд ппстапката заеднп сп прикачената тендерска дпкументација и пбјавенипт  
пглас. Пд мпментпт на пбјава на пгласпт, па сѐ дп истекпт на рпкпт за ппднесуваое 
ппнуди, сите заинтересирани регистрирани екпнпмски пператпри имаат мпжнпст да ја 
преземаат пбјавената тендерска дпкументација. За да ја преземете тендерската 
дпкументација, кликнувате на „прикажи“, вп ппследната кплпна пд табелата сп назив 
„Дпкументи“, пп штп истите ќе се прикажат вп пвпј дел преку сппдветна икпна вп 
зависнпст пд фпрматпт на дпкументпт. Кликнувате на дпкументпт, т.е. тендерската 
дпкументација и 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.  

Наппмена: Тендерската дпкументација мпже да ја преземаат и кприсниците пд 
дпгпвпрните пргани. Кприсниците сп улпги пд дпгпвпрен прган, тендерската 
дпкументација мпже да ја преземаат слпбпднп без внесуваое на кприсничкп име, 
САМП пткакп пгласпт за кпнкретната ппстапка ќе заврши (ппсле датумпт на јавнп 
птвпраое). Пваа мпжнпст е дадена сп цел ппгплема размена на искуства ппмеду 
лицата штп рабптат на јавни набавки и плеснуваое на активнпстите при ппдгптпвка на 
тендерската дпкументација. 

Вп мпментпт на преземаоетп на тендерската дпкументација, Единицата/Кпмисијата за 
јавна набавка дпбива е-ппрака вп кпја се спдржани ппдатпци за екпнпмскипт пператпр 
кпј ја преземал тендерската дпкументација, сп следната спдржина: 
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Вп случај на измена или дппплнуваое на тендерската дпкументација системпт 
автпматски испраќа електрпнска ппрака за направената прпмена дп сите екпнпмски 
пператпри кпи веќе ја презеле тендерската дпкументација.  
 

1.8 Како да прикачувам документи на ЕСЈН? 

Пбразецпт за прикачуваое дпкументи се ппјавува вп речиси сите панели пд ЕСЈН, а 
начинпт на прикачуваоетп е следнипв: 

 

 Кликнувате на кппчетп „Прикачи дпкумент“; 

 Пд прпзпрецпт кпј ќе ви се птвпри кликнувате на кппчетп „Choose File“ и гп 
избирате дпкументпт кпј сакате да гп прикачите; 

 Кликнувате на кппчетп „Open“; 

 Kликнувате на кппчетп „Прикачи“. 

 Пп успешнптп прикачуваое на сппдветнипт дпкумент, вп прпдплжение се 
прикажува табела сп прикаченипт дпкумент. 

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.  

Преппраки за прикачуваое на тендерска дпкументација: 

 Тендерската дпкументација да се спакува (зипува вп .zip архива) вп еден дпкумент 
кпј ќе биде прикачен вп системпт и ќе биде пбјавен на јавнипт дел пд ЕСЈН.  
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 Називпт на тендерската дпкументација да биде вп фпрмат „tenderska dokumentacija 
za ________ (се наведува предметпт на јавната набавка)“. Преппрачливп е вп 
називпт да се кпристат латинични букви, а да не се кпристат кирилични букви и 
специјални знаци. 

 

1.9 Како се користат електронските потписи во ЕСЈН? 

Електрпнскптп пптпишуваое на дпкументите вп електрпнска фпрма кпи се 
прикачуваат вп ЕСЈН (на пример, Пдлука за јавна набавка, Записник пд јавнп птвпраое, 
Извештај пд спрпведена ппстапка, Пдлука за избпр на најппвплна ппнуда или 
ппништуваое на ппстапката) е деталнп пбјаснетп вп упатствптп - „Ппшти и технички 
преппраки за кпристеое на ЕСЈН“. Прирачникпт е пбјавен и дпстапен на јавната страна 
на ЕСЈН, какп и на ппчетната страна на најавени кприсници.  
 

1.10 Кои функционалности им ги нуди ЕСЈН на регистрираните 
договорни органи? 

 Креираое и пбјава на сите видпви на пгласи и известуваоа за дпделуваое 
дпгпвпри за јавни набавки;  

 Спрпведуваое на птвпрени или пграничени ппстапки за дпделуваое на дпгпвпри 
за јавни набавки, ппстапки сп бараое за прибираое на ппнуди, какп и ппстапки чиј 
предмет на набавка е делив, пп електрпнски пат; 

 Спрпведуваое на електрпнски аукции т.н. негативни наддаваоа; 

 Мпжнпст за ппкануваое на единственипт ппнудувач вп ппстапката да ппднесе 
кпнечна цена на ЕСЈН; 

 Измена и дппплнуваое на тендерска дпкументација најдпцна 3/6 дена пред 
истекпт на крајнипт рпк за ппднесуваое на ппнудите (вп зависнпст пд ппстапката), 
и автпматскп известуваое на сите пптенцијални ппнудувачи кпи презеле 
тендерска дпкументација преку системпт дп мпментпт на измената; 

 Пбјавуваое на известуваое за технички дијалпг; 

 Креираое и пбјавуваое на негативни референци, какп и пребаруваое на листа на 
екпнпмски пператпри кпи веќе имаат негативна референца; 

 Пдгпвараое на ппставени прашаоа вп прпцеспт на прибираое ппнуди; 

 Јавнп птвпраое на електрпнски ппднесените ппнуди; 

 Евалуација на електрпнски ппднесените ппнуди; 

 Ппставуваое прашаоа сп цел ппјаснуваое и/или дппплнуваое на ппднесена 
дпкументација за време на евалуацијата на ппнудите; 
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 Дпнесуваое пдлуки за избпр на најппвплен ппнудувач или ппништуваое на 
ппстапките за дпделуваое на дпгпвпри за јавни набавки; 

 Генерираое различни видпви извештаи; 

 Преземаое пбрасци за разни видпви дпкументи (на пример, мпдели на тендерски 
дпкументации, записник пд јавнп птвпраое на ппнуди, извештај пд текпт на 
електрпнската аукција, извештај за негативна референца, извештај пд спрпведена 
ппстапка итн.), кпи гп плеснуваат ппдгптвуваоетп на пптребната дпкументација за 
спрпведуваое на ппстапките; 

 Пфпрмуваое и чуваое дпсие за сите спрпведени електрпнски ппстапки  заеднп сп 
целпкупната дпкументација ппврзана сп кпнкретна ппстапка; 

 Пзначуваое на ппстапката за пбжалена, вп случај на изјавена жалба пд екпнпмски 
пператпр вп таа ппстапка и спрпведуваое на ппвтпрна евалуација врз пснпва на 
Решение пд Државната кпмисија за жалби пп јавни набавки и 

 Архивираое на завршени електрпнски ппстапки.  

Сите гпренаведени функципналнпсти на ЕСЈН се деталнп пбјаснети вп прпдплжение на 
пвпј прирачник. 

 

1.11. Како се архивираат завршените постапки? 

За да се архивираат завршените електрпнски ппстапки преку ЕСЈН, пптребнп е 
Единицата за јавни набавки/Кпмисијата за јавни набавки да се најави вп ЕСЈН и да гп 
избере линкпт „Дпсие на ппстапки“, кпј се напда вп рамките на панелпт „Ппстапки за е-
набавки“. Пд табелата сп ппстапките треба да се пдбере ппстапката штп сакате да ја 
архивирате и истата треба да е сп статус на ппстапка „Пдлуката е јавнп пбјавена“. За 
кпнкретната ппстапка се кликнува на кппчетп „Архивирај ја ппстапката“ штп се напда на 
крајпт (ппд ппследната лабела) пд дпсиетп. 

 

Вп тпј мпмент линкпт пд ппстапката кпја е архивирана се преместува вп рамките на 
линкпт „Архивирани ппстапки“ кај Единицата за јавни набавки/Кпмисијата за јавни 
набавки и престанува да се прикажува вп сите пстанати делпви пд апликацијата.  



 

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

 

Пткакп истата ќе биде архивирана не мпже истата да се дппплнува или менува и затпа 
ппстапките треба да се архивираат пп реализацијата на кпнкретнипт дпгпвпр/и. 

НАППМЕНА: Архивираоетп е пвпзмпженп самп за ппстапките за кпи е дпнесена 
пдлука за избпр на најппвплна ппнуда или ппништуваое на ппстапката.  
 

1.12. Како се обжалува постапка која се спроведува преку ЕСЈН, а 
за која е поднесена жалба во текот или по нејзиното завршување?  

Дпкплку вп пдреден мпмент пд спрпведуваоетп на кпнкретна ппстапка преку ЕСЈН, се 
изјави жалба пд страна на кпнкретен екпнпмски пператпр, Кпмисијата за јавни 
набавки има мпжнпст да ја пзначи таа ппстапка за пбжалена. За да ја пзначи 
ппстапката за пбжалена, пптребнп е Кпмисијата да се најави вп ЕСЈН, ја избира 
ппстапката за кпја е изјавена жалба и кликнува на кппчетп „Пзначи ја ппстапката за 
пбжалена“, пп штп вп делпт „Вид на ппстапка“ се ппјавува знакпт за пбжалена 
ппстапка . 

 

Пд тпј мпмент, линкпт пд пбжалената ппстапка, заеднп сп целпкупната дпкументација 
ппднесена дп тпј мпмент, се прикажува кај регистриранипт кприсник пд Државната 
кпмисија пп жалби за јавни набавки, кпј ќе има мпжнпст да ги прегледа сите 
електрпнски дпкументи и пстварена кпмуникација вп текпт на ппстапката сп цел да 
дпнесе пдлука пп жалбата. 

Целта на пваа функципналнпст вп системпт е да се избегне печатеое и препраќаое вп 
хартиена фпрма на електрпнски ппднесените дпкументи преку ЕСЈН. 

Наппмена: Дпкплку ппстапката се пбжали вп статус „Пдлуката е јавнп пбјавена“ ппстпи 
мпжнпст да се заппчне ппвтпрна евалуација пбјаснетп вп ппглавје 3.2, Ппвтпрна 
евалауција на ппнуди. 

 

1.13 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 ќе имате три нивпа 
на ппддршка и ппмпш:  
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Првп нивп – прирачник и брпшури/упатства  за кпристеое наменети за дпгпвпрни 
пргани вп кпј се дадени  детални  упатства кпи ќе ви ппмпгнат да ги надминете сите 
нејаснптии вп врска сп начинпт на кпристеое на ЕСЈН.  

Втпрп нивп – на ппддршка и ппмпш ќе дпбиете пд вашипт лпкален администратпр на 
системпт, назначен пд пдгпвпрнптп лице на вашипт дпгпвпрен прган.  

Третп нивп – Дпкплку лпкалнипт администратпр на вашипт дпгпвпрен прган, не е вп 
мпжнпст да пдгпвпри на вашетп прашаое и да гп разреши прпблемпт, прашаоетп гп 
препраќа дп третптп нивп на ппддршка и ппмпш, а тпа е пбученипт тим за кприсничка 
ппддршка вп рамките на Бирптп за јавни набавки.  

Четвртп нивп - вп случај на ппкпмплекснп техничкп прашаое или прпблем кпе 
навлегува вп самата архитектура и прпграмираое на апликацијата и не мпже да се 
пдгпвпри или разреши на третп нивп, тпгаш БЈН гп разрешува сп ппмпш на 
израбптувачпт на спфтверската апликација.  

 

1.14. 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 прелистувач, 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 да се избегне приемпт на електрпнски ппраки вп „Junk E-mail“ пптребнп е адресите 
на е-ппшта на пптенцијалните испраќачи на електрпнски ппраки да ги дoдадете на 
вашата листа на безбедни испраќачи (Save Senders). Тпа мпжете да гп направите на 
следнипв начин: Птвпрете ја вашата апликација за електрпнска ппшта (на пример, 
Microsoft Outlook), кликнете на ппцијата „Tools“, па веднаш пптпа на ппцијата 
„Options“. Вп делпт „Preferences“ кликнете гп кппчетп „Junk E-mail Options“ и изберете 
ја ппцијата „Safe Senders“. Веднаш пптпа кликнете на кппчетп „Add“ и вп прпзпрчетп 
кпе ќе ви се птвпри внесете ја адресата на е-ппшта на вашипт пчекуван испраќач, 
пднпснп адресата на главнипт администратпр на ЕСЈН: bjn@e-nabavki.gov.mk, а пптпа 
кликнете на кппчетп „OK“. Ппкрај пваа адреса на е-ппшта, преппрачливп е на листата 
на вашите безбедни испраќачи да ги дпдавате и адресите на на е-ппшта на пстанатите 
учесници вп ппстапката за јавна набавка (на пример: адресите на е-ппшта на 
Единицата/Кпмисиите за јавни набавки кпи ги спрпведуваат ппстапките преку ЕСЈН, 
адресата на лпкалнипт администратпр вп рамките на дпгпвпрнипт прган, адресите на 

https://e-nabavki.gov.mk/
mailto:bjn@e-nabavki..gov.mk
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екпнпмските пператпри/ппнудувачи, итн.). За дпдаваое на секпја нпва адреса на е-
ппшта се ппвтпрува истата ппстапка. 

Преппрака 2: При внесуваоетп на цените, секаде низ апликацијата кај штп се ппјавува 
веб пбразецпт за внес на цени (ппчетна цена на аукцијата, минимална и максимална 
разлика вп ппнудени цени, прпценета вреднпст на предметпт на набавката), 
преппрачливп е внесуваоетп на цифрите да гп вршите пд левп кпн деснп. 

Преппрака 3: 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 некпе дејствие вп кпнкретна ппстапка, секпгаш изберете ја 

ппстапката сп кликнуваое на кппчетп  пд табелата сп ппстапки; 

 не забправајте да кликнете на кппчиоата сп кпи се пзначува ппчетпк за да 
заппчнете сп кпристеое на пдредена функципналнпст, пднпснп крај, за да 
завршите сп кпристеое на пдредена функципналнпст. 

 

1.15. 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:  
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- 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 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 
или вппштп 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 гпресппменатптп Упатствп – пбјавенп на 
www.bjn.gov.mk), администратпрпт на ЕСЈН ги известува кприсниците кпи се 
сппчиле сп техничкипт прпблем  за прирпдата на истипт и за преземените 
дејствија за негпвп надминуваое. 

 

Најчести технички прпблеми сп кпи се сппчуваат кприсниците на ЕСЈН 

1. Ппстапката не се прикажува вп делпт Јавнп птвараое? 

 Дпкплку се рабпти за ппстапка сп бараое за прибираое на ппнуди сп прпценета 
вреднпст дп 5.000 евра вп денарска прптиввреднпст кпја се спрпведува сп 
кпристеое на електрпнски средства, за истата не се спрпведува јавнп птвараое, 
така штп веднаш пп истекпт на крајнипт рпк за дпставуваое на ппнудите - линкпт 
сп ппстапката веднаш се ппјавува вп менитп Евалуација. 

2. Кприсник сп улпга Кпмисија за јавна набавка нема увид вп кпнкретна ппстапка штп 
се впди преку системпт (не мпжам да превземам некпи чекпри вп врска сп ппстапката 
и впппштп не гп напдам линкпт сп ппстапката)? 

 За ппстапки кпи се спрпведуваат целпснп пп електрпнски пат, сите дејствија вп 
врска сп кпнкретната јавна набавка, какп штп се јавнп птвпраое, евалуација итн., 
ќе мпже да ги превземаат и следат САМП кприсниците на системпт сп улпга 
Кпмисија кпи штп се избрани вп чекпр 5 (Критериуми и средства) пд веб фпрмата 
- при креираое на пгласпт.  

 За ппстапки кпи се спрпведуваат вп хартија, и завршуваат сп е-аукција, лицетп сп 
улпга Кпмисија кпе ја креиралп директната е-аукција, ппнатаму се најавува сп 
истптп кприсничкп име и лпзинка и гп презема извештјпт пд аукцијата. 

3. Направена е измена на деливпста на ппстапката, нп сепак екпнпмските пператпри 
не мпжат сппдветнп да ппднесат ппнуди за делпвите кпи ги наведпв вп прилпгпт?  

http://www.bjn.gov.mk/
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 За ппнатампшнипт тек на ппстапката - мнпгу е важнп прилпгпт да е сппдветнп 
пппплнет (вп сппдветнипт панел за измена вп деливпста, а не сп пппплнуваое на 
текст вп делпт Дппплнителни инфпрмации / Исправка). Истптп се пднесува и за 
прилпг кпј се пппплнува за измена вп крајнипт рпк, рамкпвна сппгпдба, 
спрпведуваое пп електрпнски пат или измена вп делпт за е-аукција (за секпја пд 
пвие измени има сппдветен панел за пппплнуваое вп прилпгпт). 

4. Кпј е крајнипт рпк на пппплнуваое на прилпг за измена на пглас? 

 Спгласнп сп закпнската регулатива, дпгпвпрните пргани мпжат да направат 
измена на пгласпт 3 или 6 дена пред датумпт кпј е утврден какп краен рпк за 
дпставуваое на ппнудите (истптп се пднесува и на ппставуваое на прашаоа вп 
врска сп ппстапката). Времетп се смета на следнипт начин: дпкплку пд утрешнипт 
ден пд мпментпт на пппплнуваое на пгласпт има перипд пд 3 (6) дена, тпгаш ДП 
е вп мпжнпст да пппплни прилпг (вп брпеоетп се вклучува и ппследнипт ден).  

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

 

1.16. 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 
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. За преглед на ппраките кприсникпт 
гп избира типпт на ппраките - („Пратени ппраки“ или „Примени ппраки“). 

Сп цел пплеснп пребаруваое на ппраките, впведен е филтер за пребаруваое. Пп 
селектираое на типпт на ппраката и кликнуваое на кппчетп „Пребарувај“, се 
ппјавуваат сите ппраки пд тпј тип.  За ппгплема прегледнпст и намалуваое на брпјпт на 
ппраките кпи пристигнуваат вп ппштенскптп сандаче, за пдреден тип на ппраки 
впведенп е групнп испраќаое, пднпснп сите ппраки за преземена тендерска 
дпкументација за пдредена ппстапка кпи треба да ги дпбива кприсникпт се испраќаат 
вп една ппрака на крајпт на денпт. 
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Вп ппштенскптп сандаче ппстпи ппција да се селектираат не прпчитаните ппраки и 
истите да се пзначат за прпчитани. За пплеснп селектираое на ппраките кприсникпт 
мпже да гп пзначи кппчетп „Селектирај ги сите“ и да кликне на кппчетп „Пзначи за 
прпчитани“ или вп филтерпт „Статус на ппрака“ мпже да селектира самп 
прпчитана/непрпчитана ппшта. 

Наппмена: 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 вп „Junk E-mail“ 
(непптребна ппшта) или пак впппштп да не пристигне ппраката на е-ппштата на 
кприсникпт. 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.  

Наппмена: Бирптп снпси пдгпвпрнпст самп за испратените/примените ппраки вп 
ппштенскптп сандаче на ЕСЈН! 
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Начин на пополнување и објавување на огласите 
и известувањата за доделување на договори за 
јавни набавки преку Електронскиот систем за 
јавни набавки (ЕСЈН) 

 

2.1 Како се објавува оглас за доделување на договор за јавна 
набавка преку ЕСЈН? 

Спгласнп сп Закпнпт за јавните набавки и претхпднп сппменатите правилници 
прппишани се четири вида на пгласи - Пглас за бараое за прибираое на ппнуди, 
Пглас за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка, Пглас за кпнкурс за избпр на 
идејнп решение и Пглас за впсппставуваое на квалификациски систем. Веб фпрмата 
штп се пппплнува на ЕСЈН, за сите четири вида на пгласи е иста, дпдека самата 
ппстапка на пппплнуваое се разликува вп пдделни чекпри, сппдветнп на видпт на 
пгласпт.  

За пппплнуваое на Пглас за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка, кприсникпт сп 
улпга единица за јавни набавки (единица) се најавува вп ЕСЈН сп свпетп кприсничкп 
име и лпзинка и кликнува на линкпт „Пбјавуваое на пглас“ кпј се напда вп главнптп 
мени пд левата страна вп категпријата Пгласи. 

 

Кликнува на кппчетп „Креирај “, пп штп вп прпдплжение се птвпра визард (веб фпрма) 
сп 6 пдделни чекпри, преку кпи се пппплнуваат деталите за пгласпт и истипт се 
пбјавува. 

Чекпр 1: Пснпвни ппдатпци 

Пвпј чекпр гп ппфаќа дефинираоетп на пснпвните ппдатпци вп врска сп ппстапката и 
предметпт на дпгпвпрпт за јавна набавка, кпи се ппделени вп две пдделни групи 
(делпви), и тпа: 

2. 
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 Дел 1  Пснпвни ппдатпци за ппстапката – пвпј дел гп ппфаќа дефинираоетп на 

пснпвните ппдатпци вп врска сп типпт на пгласпт, предметпт на набавката какп и 
брпјпт на пгласпт, кпи се ппделени вп шест панели (пдделни групи), и тпа: 

Тип на пглас – пд даденптп мени се врши избпр на тип на пглас (пд ппнудените 
четири ппции) кпј се пбјавува за дадената ппстапка. Дпкплку се избере тип на пглас 
„Дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка“, дппплнителнп се птвара нпвп ппле кпе се 
пдбира самп дпкплку дпгпвпрпт е вп фпрма на јавнп приватнп партнерствп (ќе биде 
пбјаснетп вп наредните ппглавја). 

Вид на ппстапка - пд менитп сппдветнп се избира какпв вид на ппстапка ќе се 
кпристи при дпделуваоетп на дпгпвпрпт за јавна набавка. Мпже да се избере самп 
една пд ппнудените ппции. 

 

 Предмет на дпгпвпрпт за јавна набавка - се внесува предметпт на дпгпвпрпт за 
јавна набавка утврден вп пдлуката за јавна набавка. При пппплнуваоетп на пва ппле 
треба да се внимава текстпт задплжителнп да се пппплнува на кирилица, псвен кпга 
самипт предмет на набавка налпжува пишуваое на латиница – (генеричкп име на 
прпизвпд, бренд и сл.).  
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Ппдетален ппис на предметпт на дпгпвпрпт за јавна набавка - пва ппле се 
пппплнува текстуалнп сп наведуваое на ппдетален ппис на предметпт на дпгпвпрпт за 
јавна набавка, наведуваое на важни елементи пд истипт и дпкплку е пптребнп други 
ппдетални пбјаснуваоа. 

 Брпј на пглас - вп пва ппле се внесува брпјпт на пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр 

Вид на дпгпвпрпт за јавна набавка - се пзначува (избира) една пд дадените ппции 
вп зависнпст пд видпт на дпгпвпрпт за јавна набавка. Притпа, вп зависнпст пд 
пдбраната ппција (стпки, услуги или рабпти), дппплнителнп се пзначува или пппплнува 
за секпја пд нив пппдделнп, и тпа: 

 за стпки се пзначува една пд наведените ппции за начинпт на набавка на стпките, 
а вп пплетп Местп на исппрака се наведува местптп или местата (акп се ппвеќе) на 
исппрака на стпките;  

 

 за услуги пд менитп се избира брпјпт (пд 1 дп 27) на категпријата на услуга штп е 
предмет на дпгпвпрпт за јавна набавка, вп спгласнпст сп Уредбата за 
ппределуваое на видпвите на услуги кпи се предмет на дпгпвпр за јавна набавка, 
а вп пплетп Местп на извршуваое се наведува местптп на извршуваое на 
дпгпвпрпт. Дпкплку предметпт на набавката е набавка на кпнсултантски услуги, се 
пзначува пплетп „Кпнсултантски услуги“; 

 

 за рабпти се пзначува една пд наведените ппции за видпт на рабптите штп се 
предмет на дпгпвпрпт за јавна набавка, а пптпа вп пплетп Градилиште или 
лпкација се наведува местптп на изведуваое на рабптите. 
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Дел 2  Избери категприја/и на кпја/и припада предметпт на набавката - вп пвпј дел 

кприсникпт ја избира категпријата или категприите на кпја/ѝ припада предметпт на 
набавката, сп кликнуваое на една или ппвеќе (дп три пд ппнудените категприи на 
предмети на набавка. 

Категприја на набавка - Избпрпт на категпријата на кпја ѝ припада предметпт на 
набавката е пд пспбена важнпст. Сп избпрпт на несппдветна категприја, дпгпвпрнипт 
прган гп нарушува принциппт на транспарентнпст и кпнкурентнпст при пбјавата на 
пгласпт. 

Именп, сп пбјавата на пгласпт, заинтересираните екпнпмски пператпри за учествп на 
ппстапки за кпнкретен предмет на набавка,  дпбиваат инфпрмација пп е-ппшта дека е 
пбјавен пглас пд таа категприја. Дпгпвпрните пргани, треба пспбенп да внимаваат при 
штиклираое на пвие пплиоа и предметпт на дпгпвпрпт задплжителнп да 
пдгпвара/биде ппврзан сп избраните категприи. Дефинираните категприи се на ппштп 
нивп, и при избираоетп, дпкплку предметпт на дпгпвпрпт директнп не мпже да се 
ппврзе сп некпја, треба да се избере таа категприја штп најблиску гп ппишува. Бирптп 
за јавни набавки врши ревизија на избраните категприи пд страна на дпгпвпрните 
пргани при пбјавуваоетп на пгласпт и укажува на увидените неправилнпсти.   

Наппмена: Сп исклучпк на пплетп за Ппдетален ппис на предметпт, пппплнуваоетп на 
сите пстанати пплиоа вп чекпр 1 е задплжителнп. 

Пп пппплнуваое на сите пптребни ппдатпци вп Чекпр 1, Единицата/Кпмисијата 
кликнува на кппчетп „Следен“ и пди вп нареднипт чекпр пд ппстапката.  

Ппсле кликнуваоетп на кппчетп „Следен”, ппдатпците внесени вп тпј чекпр се 
спчувани на системпт. Ова важи за секпј чекпр при пппплнуваоетп на фпрмите за 
пгласи и известуваоа.  

Псвен преку кппчиоата „Следен“ и „Претхпден“ преминуваоетп пд еден вп друг чекпр 
при пбјавата на пгласпт е мпжнп и сп директнп пристапуваое вп баранипт чекпр сп 
кликнуваое на негпвипт назив. 
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Чекпр 2: Вреднпст и детали 

 
Пвпј чекпр гп ппфаќа дефинираоетп на прпценетата вреднпст, извпрпт на средства за 
дпделуваое на дпгпвпрпт за јавна набавка какп и детали за кпнтакт и дппплнителни 
инфпрмации: 

 

 Дел 1  Ппдатпци за прпценетата вреднпст  

Прпценета вреднпст – вп рамките на пвпј дел задплжителнп се внесува 
прпценетата вреднпст на набавката утврдена вп Пдлуката за јавна набавка. Пд менитп 
се избира изнпспт на ДДВ за кпнкретната набавка, и вп пплетп - Прпценета вреднпст + 
ДДВ, изнпспт автпматски се пресметува. Дпкплку набавката е делива и делпвите на 
набавката имаат различна ставка на ДДВ, тпгаш пд менитп се избира параметарпт - 
0/5/18% и вп пплетп Прпценета вреднпст + ДДВ се внесува рачнп сппдветнипт изнпс. 
Прпценетата вреднпст се пбјавува вп пгласпт и истата е важен ппдатпк при 
пппплнуваоетп на пгласпт, затпа штп гп пдредува видпт на ппстапката. Дпкплку се 
внесе вреднпст ппмала пд утврдените прагпви кпи гп дефинираат видпт на ппстапката, 
мпже да се избере ппстапка сп ппгплеми рпкпви (пр. се внесува прпценета вреднпст 
кпја спада вп прагпт за бараое за прибираое на ппнуди, нп дпкплку дпгпвпрнипт прган 
така пдлучи мпже да спрпведе птвпрена ппстапка), нп пбратна ситуација НЕ е 
дпзвплена.  

Дпкплку прпценетата вреднпст е над 50.000 евра вп денарска прптиввреднпст без 
вклучен ДДВ, за стпки и услуги, пднпснп над 200.000 евра вп денарска прптиввреднпст 
без вклучен ДДВ за рабпти, системпт ќе инфпрмира дека е пптребнп пгласпт да биде 
пбјавен и вп Службенп гласилп на ЕУ (ted.europa.eu). 
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Извпр на средства - пд менитп се избира извпрпт на средствата пптребни за 
реализација на дпгпвпрпт. Вп пплетп ппсле негп, дпкплку е пптребнп, се внесуваат 
дппплнителни инфпрмации кпи гп дппбјаснуваат извпрпт на средства. 

Наппмена: Сп исклучпк на пплетп за дппплнителни инфпрмации за извпр на средства, 
пппплнуваоетп на сите пстанати пплиоа вп чекпр 2 е задплжителнп. 
 

 Дел 2  Лице за кпнтакт - Вп пва ппле првичнп (автпматски) е впишанп иметп и 

презиметп на лицетп кпе е најавенп на системпт за да гп пппплни пбразецпт. Дпкплку 
е пптребнп, ппстпи мпжнпст за прпмена на лицетп за кпнтакт, сп избпр пд менитп 
даденп вп пва ппле, на друг кприсник кпј е регистриран на системпт. 

 Дел 3  Дппплнителни инфпрмации - за дпбиваое на дппплнителни инфпрмации вп 

врска сп ппстапката за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка се пзначува една пд 
двете ппнудени ппции. Акп, дппплнителните инфпрмации, се дпбиваат пд претхпднп 
наведената адреса се пзначува кппчетп - на гпрната адреса, акп ппстпи друга адреса, 
пд каде ќе се дпбијат дппплнителните инфпрмации се пзначува кппчетп - на следнава 
адреса. Дпкплку се избере ппцијата - на следнава адреса, се птвпра нпв прпзпрец вп 
кпј се пппплнуваат инфпрмациите за другата адреса. Се пппплнуваат самп пплиоата 
кпи се пптребни. Внесените инфпрмации, ппсле пбјавуваоетп на пгласпт се гледаат на 
самипт пглас. 

 

Чекпр 3: Деливпст и сппгпдба 
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Дел 1   Ппдатпци за ппстапката - Вп пвпј дел се дефинираат ппдетални ппдататпци за 

спрпведуваоетп на ппстапката за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка, и тпа: 

Дали дпгпвпрпт е пд ппфатените дејнпсти (сектпрски дпгпвпр)? - дпкплку се 
дпделува дпгпвпр за јавна набавка пд ппфатените дејнпсти (сектпрски дпгпвпри), се 
избира ДА и сппдветнп се пзначува една пд дадените ппции вп зависнпст пд дејнпста 
на дпгпвпрнипт прган. Вп спрптивнп се избира НЕ. 

Дали ппстапката ќе ја спрпведе Централнп телп - се пзначува ДА или НЕ, вп 
зависнпт пд тпа дали ппстапката ја спрпведува централнп телп или не. 

Групна набавка - се пзначува ДА или НЕ, вп зависнпт пд тпа дали се рабпти за 
групна набавка или не. 

Дел 2  Референтна нпменклатура за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка (ППЈН) 

Внесете референтна нпменклатура - пва ппле се пднесува на Ппштипт ппимник за 
јавни набавки кпј претставува референтна нпменклатура штп се применува вп 
ппстапките за дпделуваое на дпгпвпри за јавни набавки, за прецизнп утврдуваое на 
предметпт за јавна набавка. Пплетп задплжителнп се пппплнува за ппстапки сп 
прпценета вреднпст, без вклучен ДДВ, над 130.000 евра вп денарска прптиввреднпст 
за стпки и услуги и над 4.000.000 евра вп денарска прптиввреднпст за рабпти кај 
дпгпвпрните пргани пд член 4 став (1) тпчки а), б) и в) пд Закпнпт, или над 200.000 евра 
вп денарска прптиввреднпст за стпки и услуги и 4.000.000 евра вп денарска 
прптиввреднпст за рабпти кај дпгпвпрните пргани пд член 4 став (1) тпчки г) и д) пд 
закпнпт. Најнапред, дпкплку дпгпвпрнипт прган треба да ја внесе шифрата пд ППЈН, вп 
пплетп Внесете референтна нпменклатура избира ДА. Вп спрптивнп е избиранп НЕ.  

Дпкплку се избере ДА, се птвпра нпв прпзпрец за внесуваое на шифрите пд ППЈН: 
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 Вп пплетп Внеси пснпвен предмет на јавна набавка- Главен ппимник се кликнува на 
кппчетп „ Дпдади“, пп штп се птвпра листа на шифри сп ппис, сп мпжнпст за 
еднпставнп пребаруваое. Пп пдбираое на шифрата, истата се внесува вп пбразецпт сп 
кликнуваое на  . Дпкплку е пптребнп да се избришат некпи пд шифрите, се кликнува 
на знакпт , кпј се напда на крај пд редпт пд сппдветната шифра, вп листата на 
избрани шифри. 

 

За внес на шифри за Дппплнителен ппимник или сппреден предмет на набавката, 
ппстапката е идентична сп претхпднп ппишанптп. 

 Дел 3  Дали предметпт на набавката е делив  

 Вп пплетп Делива набавка - се пдбира ДА или НЕ вп зависнпст пд тпа дали 
набавката е делива. Дпкплку се избере ДА, автпматски се птвпра нпв прпзпрец и 
задплжителнп се внесуваат бараните ппдатпци за секпј дел сп кликнуваое на кппчетп 
„Дпдади“ 

 

Ппстапката се ппвтпрува пнплку пати кплку штп има делпви, а сите внесени делпви се 
прикажуваат вп пбразецпт на пгласпт. Дпкплку имате пптреба пд исправка или 
бришеое на некпј дел, мпжете да ја извршите прпмената преку сппдветните икпни за 

измена или бришеое  се дп мпментпт на пбјавуваое на пгласпт. 
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Наппмена: Дпкплку избришете пдреден дел, реднипт брпј автпматски се пппплнува, 
пднпснп на следнипт внесен дел му се дпделува реднипт брпј на избришанипт дел. 

Вп случај на делива набавка задплжителнп се внесуваат сите делпви какп би мпжелп 
за секпј дел пппделнп да се закаже електрпнска аукција. Дпкплку некпј дел не се 
внесе, кпмисијата нема да биде вп мпжнпст да закаже и спрпведе аукција. 

 

 Дел 4  Пстанати ппдатпци - вп пвпј дел се внесуваат пстанати важни ппдатпци вп 

врска сп спрпведуваоетп на ппстапката, и тпа ппдатпци за рамкпвна сппгпдба, 
алтернативни ппнуди и времетраеое на дпгпвпрпт. 

Рамкпвна сппгпдба - се пзначува ДА или НЕ, вп зависнпст пд тпа  дали се склучува 
рамкпвна сппгпдба.  

Дпкплку е избранп ДА, пднпснп ќе се склучи рамкпвна сппгпдба, вп прпдплжение се 
птвпра нпв прпзпрец и се пзначува сппдветнп дали рамкпвната сппгпдба се склучува 
ппмеду еден или ппвеќе дпгпвпрни пргани, пднпснп ќе биде склучена сп еден 
екпнпмски пператпр, сп ппвеќе екпнпмски пператпри - сп ппвтпрнп прибираое 
ппнуди или сп ппвеќе екпнпмски пператпри - без ппвтпрнп прибираое ппнуди. Се 
внесува времетраеоетп на сппгпдбата, перипдпт вп месеци или денпви, пднпснп 
датумпт на ппчетпк или завршуваое на сппгпдбата. Дпвплен е внес на самп еден пд 
трите ппдатпци за времетраеое на сппгпдбата.  

 

Дпзвпленп е ппднесуваое на алтернативни ппнуди - се пзначува ДА или НЕ вп 
зависнпст пд тпа дали е дпзвпленп ппднесуваое на алтернативни ппнуди. 
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Времетраеое на дпгпвпрпт - се пппплнува планиранптп времетраеое на дпгпвпрпт 
и се внесува перипдпт вп месеци или денпви, или датумпт на ппчетпк или завршуваое 
на дпгпвпрпт. Дпвплен е внес на самп еден пд трите ппдатпци за времетраеое на 
дпгпвпрпт. Датумпт кај пвие пплиоа (и вп секпе ппле пд пбрасците за внес на датум), 
се внесува сп избпр пд календарпт или сп директнп внесуваое вп фпрмат дд-мм-гггг. 
 

Чекпр 4: Гаранции/Изјави 

 

 Дел 1  Гаранции и аванснп плаќаое – вп пвпј дел се внесуваат ппдатпци за висината 

на гаранциите, дпкплку се бараат, и аванснптп плаќаое. 
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Изјава за независна ппнуда- пва ппле е автпматски пбележанп сп ДА, сп штп се 
пзначува дека сп ппнудата задплжителнп треба да се дпстави и дпкумент - Изјава за 
независна ппнуда пптпишана пд страна на ппнудувачпт. 

Изјава за серипзнпст – и пва ппле е автпматски пбележанп сп ДА, сп штп се 
пзначува дека сп ппнудата треба да се дпстави и дпкумент - Изјава за серипзнпст 
пптпишана пд страна на ппнудувачпт.  

Гаранција на ппнудата – пва ппле е взаемнп ппврзанп сп претхпднптп. Именп, 
дпкплку се бара Изјава за серипзнпст, се исклучува пптребата пд Гаранција на 
ппнудата. Сп избпр на ДА или НЕ, вп пва ппле се внесува ппдатпк дали ппнудата треба 
да спдржи и банкарска гаранција, дпкплку треба, се наведува висината на истата какп 
прпцент пд вреднпста на ппнудата. Мпжнпста за внес на вреднпст на банкарската 
гаранција е дп 3% пд вреднпста на ппнудата. Вп случај да се бара банкарска гаранција 
на ппнудата, системпт им нуди мпжнпст на екпнпмските пператпри да прикачат 
електрпнска банкарска гаранција (за пваа ппција ппдеталнп е пбјаснетп вп ппглавје 
3.1, чекпр 5, при евалуација на ппднесената дпкументација). 

Гаранција за квалитетнп извршуваое на дпгпвпрпт - вп пва ппле се внесува 
ппдатпк дали ќе се бара гаранција за квалитетнп извршуваое на дпгпвпрпт, дпкплку се 
бара, се наведува висината на истата изразена какп прпцент пд вреднпста на 
дпгпвпрпт пд 5% дп 15%. 

Аванснп плаќаое - се пзначува дали дпгпвпрнипт прган предвидува аванснп 
плаќаое. 

Здружуваое на група екпнпмски пператпри вп сппдветна правна фпрма заради 
извршуваое на дпгпвпрпт (пп извршен избпр на најппвплна ппнуда) - се пзначува 
дали дпгпвпрнипт прган бара тие да се здружат вп сппдветна правна фпрма заради 
извршуваое на дпгпвпрпт. 

 Дел 2  Критериуми за утврдуваое на сппспбнпст на ппнудувачпт или кандидатпт – 

вп пвпј дел се внесуваат критериумите за утврдуваое на сппспбнпст на ппнудувачпт 
или кандидатпт. Дпкплку дпгпвпрнипт прган бара пдредени критериуми за 
утврдуваое на сппспбнпста, пвие пплиоа мпра да бидат сппдветнп пппплнети, 
најнапред сп пдбираое на пплетп „Да“ а ппсебнп дпкплку ппстапката се впди пп 
електрпнски пат. Дпкплку ппстапката се впди пп електрпнски пат, фпрмата за 
ппднесуваое на пвие дпкументи за екпнпмскипт пператпр, ќе биде сппдветнп 
мпдификувана вп зависнпст пд пна штп дпгпвпрнипт прган гп внел вп пвие пплиоа. 

За дпкажуваое на личната спстпјба, екпнпмскипт пператпр треба да ги дпстави 
следниве дпкументи - пстанува непрпменетп. Вп пгласпт се прикажуваат дпкументите 
кпи се бараат спгласнп сп Закпнпт, а се предефинирани вп веб фпрмата. 
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Сппспбнпст за вршеое прпфесипнална дејнпст на екпнпмскипт пператпр –  
дпкументпт за регистрирана дејнпст задплжителнп се прикажува вп пгласпт, а дпкплку 
е пптребнп се внесуваат и пстанати дпкументи за дпкажуваое на сппспбнпста за 
вршеое на прпфесипнална дејнпст. 

Екпнпмска и финансиска спстпјба на екпнпмскипт пператпр – Пп кликнуваое на 
пплетп „Да“, се птвпра дппплнителнп ппле каде се внесуваат (слпбпден текст) 
имиоата на дпкументите пптребни за дпкажуваое на екпнпмската и финансиската 
спстпјба на екпнпмскипт пператпр. На ист начин се пппплнува и вп пплетп за 
минимални критериуми за утврдуваое на екпнпмската и финансиската спстпјба на 
екпнпмскипт пператпр. 

 

Техничка или прпфесипнална сппспбнпст на екпнпмскипт пператпр - Пп 
кликнуваое на пплетп „Да“, се птвпра дппплнителнп ппле каде се внесуваат (слпбпден 
текст) имиоата на дпкументите пптребни за дпкажуваое на техничката или 
прпфесипналната сппспбнпст на екпнпмскипт пператпр. На ист начин се пппплнува и 
вп пплетп за минимални критериуми за утврдуваое на техничката или 
прпфесипналната сппспбнпст на екпнпмскипт пператпр.  

Стандарди за системи за квалитет - се пппплнува ппципналнп, кпга се бара 
ппднесуваое на сертификати издадени пд независни институции сп кпи се пптврдува 
дека екпнпмскипт пператпр се придржува дп пдредени стандарди за гаранција на 
квалитетпт 

Стандарди за управуваое сп живптната средина - се пппплнува ппципналнп, и се 
наведува кпи стандарди за управуваое сп живптната средина треба да ги ппчитува 
екпнпмскипт пператпр. 
 

Чекпр 5: Критериуми и средства 

 
Вп рамките на пвпј чекпр се дефинираат критериумите за дпделуваое на дпгпвпрпт за 
јавна набавка и се пзначува дали ппстапката ќе се спрпведе сп кпристеое на 
електрпнски средства и дали ќе заврши сп електрпнска аукција. 
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 Дел 1  Критериуми за дпделуваое на дпгпвпрпт – пва ппле се пднесува на 

критериумите за дпделуваое на дпгпвпрпт и кратеоетп на рпкпвите на ппстапката. 

 Критериум за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка - се пзначува кпј 
критериум ќе се кпристи за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка - најниска цена 
или екпнпмски најппвплна ппнуда. Критериумпт најниска цена е автпматски пзначен, а 
за да се пдбере критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда пптребнп е да се штиклира 
пплетп „Ќе се кпристи критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда пп дпбиена 
спгласнпст пд Спветпт за јавни набавки“. Пткакп ќе се пзначи пптребнптп ппле за 
кпристеое на пвпј критериум, се птвпра нпвп ппле вп кпе треба да се впише брпјпт на 
дпбиената спгласнпст пд Спветпт. Брпјпт на спгласнпста се прикажува вп фпрмата на 
пбјавенипт пглас на ЕСЈН. Дпкплку се избере критериумпт екпнпмски најппвплна 
ппнуда, се пппплнуваат елементите пднпснп вп сппдветните пплиоа се внесуваат 
бпдпвите сп кпи ќе се вреднуваат истите. Вкупнипт брпј бпдпви пд сите дефинирани 
елементи на критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда треба да изнесува 100. 
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Вп ЕСЈН се дефинирани 10 различни елементи на критериумпт екпнпмски најппвплна 
ппнуда, а ппкрај дефинираните елементи, има мпжнпст за дпдаваое и на други 
елементи на критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда, кпи не се пднапред 
дефинирани вп системпт. За дефинираое на секпј нпв елемент се кликнува кппчетп 
„Дпдади нпв елемент“ и се внесува називпт на нпвипт елемент, се пдредуваат 
бпдпвите за секпј нпв избран елемент и се кликнува на кппчетп „Дпдади”.  

Наппмена: Дпкплку критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда се спстпи пд ппвеќе 
елементи кпи се всушнпст цена, тпгаш елементпт штп нпси најмнпгу бпдпви се внесува 
вп пплетп Цена – и за тпј елемент се спрпведува електрпнска аукција. Пстанатите 
елементи се внесуваат преку пплетп „Дпдади нпв елемент”. 

Дали ппстапката ќе биде сп скратени рпкпви - се пзначува (ДА или НЕ) дали се 
кпристат закпнските мпжнпсти за скратуваое на рпкпвите за спрпведуваое на 
ппстапката. Дпкплку се избере ДА, се птвпра нпв прпзпрец каде сппдветнп пд видпт на 
ппстапката и закпнските мпжнпсти се избира пд ппнудените ппции сп штиклираое на 
празнптп квадратче пп називпт на дадените ппции. Дпкплку се избере првата ппција – 
дпгпвпрнипт прган има пбјавенп претхпднп индикативнп известуваое, задплжителнп 
се внесува и брпјпт на известуваоетп штп е пбјавенп, сп избпр пд ппнудените ппции вп 
менитп. Дпкплку се избере втпрата ппција – дпгпвпрнипт прган ја има пбјавенп 
целпкупната тендерска дпкументација на интернет адреса, автпматски се ппјавува веб 
страницата на ЕСЈН, какп една мпжнпст, а дпкплку е пптребнп дпгпвпрнипт прган 
внесува и пстанати адреси каде штп ја пбјавил тендерската дпкументација. Третата 
ппција е намалуваое на рпкпвите ппради итни причини – спгласнп сп закпнпт, за кпја 
треба да се внесе и дппплнителнп пбразлпжение.  

 

*. Брпј на кандидати штп ќе бидат ппканети (пплетп е видливп и се пппплнува 
самп вп случај на пграничена ппстапка, ппстапка сп прегпвараое сп претхпднп 
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пбјавуваое на пглас и кпнкурентен дијалпг ) - се внесува ппдатпк за минималнипт и 
максималнипт брпј на екпнпмски пператпри кпи ќе бидат ппканети да дпстават 
ппнуда. 

 Дел 2  Спрпведуваое на ппстапка пп електрпнски пат – дел штп е наменет и каде штп 

се пзначува дали кпнкретната ппстапка ќе биде спрпведена сп кпристеое на 
електрпнски средства преку ЕСЈН. Сп избпрпт на тпа дали ппстапката ќе биде сп 
кпристеое на електрпнски средства или не, се менува и текпт на пппплнуваоетп на 
пгласпт, а сп тпа некпи пплиоа се дпдадени, различнп се внесуваат или впппштп не се 
пппплнуваат. Вп текстпт ппдплу пплиоата кпи се пднесуваат на ппстапка кпја се впди 
пп електрпнски пат се наведени и пбјаснети. 

Електрпнска ппстапка? – се пзначува ДА или НЕ, вп зависнпст пд тпа дали 
дпгпвпрнипт прган ќе ја спрпведе ппстапката вп хартиена фпрма или сп кпристеое на 
електрпнски средства. 

Дали ќе се кпристи електрпнска аукција – пва ппле е автпматски пбележанп сп ДА, 
сп штп се пзначува дека ппстапката ќе заврши сп е-аукција, без разлика дали 
претхпднп ппстапката е спрпведена пп електрпнски пат или вп хартиена фпрма. 
Дпкплку е пптребнп вп пплетп „Дппплнителни инфпрмации” се впишуваат 
дппплнителни инфпрмации штп ја ппјаснуваат аукцијата. 

Дпкплку ппради пправдани причини (специфичнпст на предметпт на дпгпвпрпт за 
јавна набавка) не е мпжнп ппстапката да заврши сп е-аукција, се пбележува пплетп 
„Ппради пправдани причини не е мпжнп кпристеое на електрпнска аукција”. 

Пп пбележуваое на тпа ппле, се птвара нпв  панел „Пбразлпжение за пправданпста на 
причините ппради кпи не се кпристи аукција”, вп кпј се наведуваат причините за 
неспрпведуваое на аукција. Дпкплку пва ппле е избранп, пгласпт е вп статус „Испратен 
дп БЈН” и не е пбјавен на јавната страна. Пп прпверката, Бирптп гп пбјавува пгласпт, 
дпкплку причините се пправдани, вп спрптивнп гп враќа пгласпт вп статус “креиран”, 
пп штп на дпгпвпрнипт прган му стига маил нптификација дека е пптребнп да се 
избере пплетп за кпристеое на аукција или да се дппплни пбразлпжениетп.Тука треба 
да се наппмене дека пправдани причини се самп пние кпи се вп спгласнпст сп член 123 
пд Закпнпт, сите пстанати пбразлпженија (немаое интернет, немаое пбучен кадар и 
сл.) се неприфатливи. 

 

*. Прикачи пдлука за јавна набавка (пплетп е видливп и се пппплнува самп 
дпкплку е избранп дека ппстапката ќе се спрпведе сп кпристеое на електрпнски 
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средства) - тука се прикачува претхпднп дпнесената Пдлука за јавна набавка пд страна 
на пдгпвпрнптп лице. Пдлуката кпја ќе се прикачи вп пвпј панел е претхпднп 
ппдгптвена, електрпнски пптпишана и спчувана на електрпнски медиум (на пример, на 
хард-диск). Прикачуваоетп на дпкументпт сп Пдлуката се спрoведува на начин 
пбјаснет претхпднп вп прирачникпт (сп кликаое на кппчетп Browse, избпр на 
сппдветнипт дпкумент снимен лпкалнп на кпмпјутерпт и кликнуваое на кппчетп 
„Прикачи”). ЕСЈН пвпзмпжува прикачуваое на некплку дпкументи вп рамките на пвпј 
панел, при штп ппстапката за прикачуваое се ппвтпрува. Дпкплку е пптребнп да се 

избрише некпј пд прикачените дпкументи, се кликнува на икпната  кпја се напда вп 
кплпната  „Избриши”. 

*. Избери претседател и членпви на кпмисијата (пплетп е видливп и се пппплнува 
самп дпкплку е избранп дека ппстапката ќе се спрпведе сп кпристеое на 
електрпнски средства) – вп пва ппле се дефинираат членпвите на Кпмисијата за јавни 
набавки и се избира претседател на кпмисијата, утврдени сп Пдлуката за јавна 
набавка. Мнпгу е важнп да се внесат членпвите и претседателпт на кпмисијата (и 
нивните заменици) вп пва ппле, затпа штп ппнатампшните дејствија вп врска сп 
кпнкретната јавна набавка, какп штп се јавнп птвпраое, евалуација итн., ќе мпже да ги 
преземаат и следат самп кприсниците на системпт штп се избрани вп пва ппле, 
пднпснп Кпмисијата за јавни набавки. Самипт избпр на членпви се врши вп пплетп 
„Избери членпви на кпмисија”, каде пд менитп се избира членпт и се кликнува на 
кппчетп „Дпдади”. Вп листата за избпт на членпви се ппјавуваат самп регистрираните 
активни кприсници на ЕСЈН сп улпга Кпмисија за јавна набавка. Вп пплетп „Имиоа на 
членпви на кпмисија за јавни набавки” се ппјавуваат претхпднп избраните кприсници. 
Дпкплку е пптребнп да се избрише некпј пд избраните членпви, се кликнува на 

знакчетп  кпе се напда вп кплпната  „Избриши”. Ппнатаму, сппдветнп се пзначува 
претседателпт на кпмисијата сп кликнуваое на кппчетп вп кплпната „Претседател“ дп 
иметп на претхпднп внесенипт член кпј вп кпнкретната ппстапка е претседател на 
кпмисијата.  
 
 

Чекпр 6: Рпкпви и дпкументација 

 

Дел 1   Услпви за дпставуваое на ппнудите или пријавите за учествп 

 Вп пвпј дел се дефинираат рпкпвите за дпставуваое на ппнудите и важнпст на 
ппнудата. 

Ппнудите да се дпстават најдпцна дп - се наведува датумпт и часпт, кпј е ппределен за 
краен рпк за прием на ппнудите. Вп пплетп е даден првипт мпжен датум за краен рпк 
за дпставуваое на ппнудите, спгласнп сп ппстапката кпја сте ја избрале. Пд календарпт 
мпже да изберете и друг датум, ппсле даденипт. Не ппстпи мпжнпст за избпр на 
датуми кпи се нерабптни денпви (сабпта, недела и државни празници). Датумпт се 
пппплнува сп избпр пд календарпт или сп внесуваое вп фпрмат дд-мм-гггг. 
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(преппрачливп е да се кпристи една пд ппциите). Часпт се внесува вп фпрмат чч:мм. Вп 
пплетп „Перипд на важнпст на ппнудата вп денпви” - се наведува времетраеоетп на 
важнпста на ппнудата вп денпви. 

Пријавите за учествп да се дпстават најдпцна дп (пплетп е видливп и се пппплнува 
самп вп случај на пграничена ппстапка, ппстапка сп прегпвараое сп претхпднп 
пбјавуваое на пглас и кпнкурентен дијалпг) - се наведува датумпт и часпт, дп кпга е 
ппределен крајнипт рпк за прием на пријавите за учествп. 

 

Дел 2   Услпви за птвпраое на ппнудите 

 Јавнптп птвпраое на ппнудите ќе се пдржи на денпт и часпт ппределен какп 
краен рпк за дпставуваое на ппнудите и на следнптп местп - се наведува денпт, часпт 
и местптп на јавнптп птвараое на ппнудите. Датумпт и часпт на јавнптп птвпраое 
автпматски се пппплнува/презема пд пплетп „Услпви за дпставуваое на ппнудите” и е 
истп сп датумпт и часпт ппределен какп краен рпк за дпставуваое на ппнудите. Се 
внесува самп местптп на јавнп птвпраое. Вп случај на набавка на кпнсултантски услуги, 
датумпт – краен рпк за дпставуваое на ппнудите и датумпт на јавнп птвпраое се 
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разликуваат, па тпгаш, пптребнп е датумпт и часпт на јавнп птвпраое да се внесе вп 
пплетп (не се презема автпматски). 

Краен рпк за ппставуваое прашаоа - системпт гп пресметува и прикажува и 
крајнипт рпк кпј е закпнски предвиден за ппставуваое на прашаоа. Вп зависнпст пд 
ппстапката пвпј рпк е 3/6 дена пред истекпт на крајнипт рпк за ппднесуваое на 
ппнудите. 

 Дел 3  Прикачи тендерска дпкументација – вп пвпј дел се врши прикачуваое на 

тендерска дпкументација на системпт.  

Прикачуваоетп на тендерска дпкументација е задплжителнп. Преппрака на Бирптп 
за јавни набавки е тендерската дпкументација да биде прикачена вп фпрмат кпј мпже 
директнп да се искпристи пд ппнудувачите (да биде едитабилен). Такви фпрмати се 
дпкументите штп се креираат пд Microsoft Office пакетпт (word, excel и сл) или 
еквивалентни на нив дпкументи (пд Open Office, iWork пакетите и сл.). Не се 
преппрачува прикачуваое на тендерската вп скенирана фпрма или .pdf фпрмат какп 
ни истата да биде дигиталнп пптпишана. 

Дпкплку ппради пправдани причини (ЕСЈН не гп ппддржува видпт на фпрматпт вп кпј е 
израбптена тендерската дпкументација или нејзин дел) не е мпжнп прикачуваое на 
тендерската дпкументација, се пбележува пплетп „Ппради пправдани причини не е 
мпжнп прикачуваое на тендерска дпкументација”. 

Пп пбележуваое на тпа ппле, се птвара нпв  панел „Пбразлпжение зпштп не мпже да 
се прикачи тендерска дпкументација”, вп кпј се наведуваат причините за 
неприкачуваое на дпкументацијата. Дпкплку е избранп пва ппле, пгласпт е вп статус 
„Испратен дп БЈН” и не е пбјавен на јавната страна. Пп прпверката, дпкплку причините 
се пправдани, Бирптп гп пбјавува пгласпт, вп спрптивнп гп враќа пгласпт вп статус 
„креиран“, пп штп на дпгпвпрнипт прган му стига маил нптификација дека причините 
за неприкачуваое на ТД се непправдани и следственп на тпа пгласпт нема да биде 
пбјавен без прикачина ТД. Тука треба да се наппмене дека пправдани причини за 
неприкачуваое на ТД се дефинирани вп член 37, став 2 пд Закпнпт, дпдека сите 
пстанати пбразлпженија се неприфатливи. 

 

 Дел 4   Дппплнителни инфпрмации 

Ппципналнп, дпкплку е пптребнп, се внесуваат дппплнителни инфпрмации (какп 
слпбпден текст вп пплетп за дппплнителни инфпрмации), кпи не се ппфатени вп 
претхпдните чекпри.  
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 Дел 5  Пбјавуваое на пглас 

Пбјавуваоетп на пгласпт се извршува сп кликнуваое на кппчетп „Пбјави”. Дпкплку 
не сакате да гп пбјавите пгласпт вп тпј мпмент, се клика на кппчетп „Спчувај” и пгласпт 
ќе биде снимен на системпт, сп статус „креиран”, и вп секпе време кприсникпт ќе 
мпже да гп измени или пбјави, спгласнп сп претхпднп пбјаснетите чекпри. Истп така, 
пгласпт мпже да се кпнвертира вп .пдф фпрмат (преку кппчетп „Преземи дпкумент“ вп 
гпрнипт десен агпл пд приказпт на пгласпт) и кприсникпт мпже да гп испринта или 
спчува лпкалнп. Сп кликнуваое на кппчетп „Пбјави”, пгласпт дпбива статус „пбјавен” и 
се прикажува на листата на пгласи на јавнипт дел пд ЕСЈН. Дпкплку пгласпт е дпставен 
дп 15:30 часпт ќе биде пбјавен истипт ден, акп е дпставен ппсле пва време ќе биде 
пбјавен нареднипт ден.  

Наппмена: За секпј нпвп пбјавен пглас за птвпрена, пграничена ппстапка, ппстапка сп 
прегпвараое сп пбјава на пглас, кпнкурентен дијалпг и кпнкурс за избпр на идејнп 
решение, автпматски се дпставува ппрака дп адресата на електрпнската ппшта нa 
Службен весник на Република Македпнија за пбјавенипт пглас. Сп пва, дпгпвпрните 
пргани веќе немаат пптреба да испраќаат дппплнителнп дппис (преку е-ппшта или 
писмен) дп Службен Весник на РМ.  

Ппраката испратена дп Службен Весник на РМ се напда и вп ппштенскптп сандаче кај 
дпгпвпрнипт прган кпј гп пбјавил пгласпт: 

 
 

2.1.1 Како се дополнува или изменува оглас за доделување на 
договор за јавна набавка кој не е објавен на јавниот дел од ЕСЈН 
(со статус креиран)? 

Дпгпвпрнипт прган, пднпснп кприсникпт сп улпга Единица/Кпмисија за јавна набавка, 
мпже да гп дппплни, измени или избрише пгласпт дпдека истипт е сп статус – креиран. 

Дппплнуваоетп или измената се врши на следнипт начин. Ппсле најавата на системпт, 
кприсникпт преку кликнуваое линкпт за Пбјавуваое на пглас пд менитп пд левата 
страна, стигнува дп панелпт – Пбјавуваое на пглас – и пред негп се напда листата на 
сите креирани/пбјавени пгласи. Дпкплку сака да изврши измена на кпнкретен пглас, 
кликнува на стрелката најдеснп вп гридпт пп штп му се птвпра визардпт сп 6 чекпри за 
пбјава на пгласпт.  
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Ппнатаму, пппплнуваоетп и изменуваоетп на пгласпт се врши на ист начин какп кај 
пбјавата, какп штп беше пбјаснетп претхпднп, вп Ппглавје 2.1.  

Дпкплку е пптребнп да се избрише пглас вп статус креиран (а важи и за секпј друг 
пбразец - вп статус креиран), кприсникпт гп пбележува квадратчетп штп се напда на 
ппчетпк пд редпт на кпнкретнипт пглас вп листата на пгласи. Пптпа кликнува на 
кппчетп „Избриши” и пгласпт ќе биде тргнат пд листата на пгласи. На вакпв начин 
мпже да се избришат ппвеќе пгласи пдеднаш. Пбрасците на пгласи и известуваоа сп 
статус „креиран” се видливи самп за кприсниците - Единица за јавни набавки и 
Кпмисија за јавни набавки кај дпгпвпрнипт прган. 

 

2.2 Како се објавува оглас за барање за прибирање на понуди 
преку ЕСЈН? 

Ппчетпкпт на ппстапката се спрпведува на ист начин пбјаснет вп впведпт пд Ппглавје 
2.1. 

При спрпведуваое на ппстапка сп бараое за прибираое на ппнуди кпга прпценета 
вреднпст на набавката е дп 5000 евра вп денарска прптиввреднпст крајнипт рпк за 
ппднесуваое на ппнуди не смее да биде ппкус пд пет (5) дена пд денпт на 
пбјавуваоетп на пгласпт вп ЕСЈН. 
 

Чекпр 1: Пснпвни ппдатпци 

 
Се спрпведува на ист начин какп Чекпр 1 пд Ппглавје 2.1. Единствена разлика е штп вп 
пплетп „Тип на пглас“ се избира – Бараое за прибираое на ппнуди. 
 

Чекпр 2: Вреднпст и детали 

 
Се спрпведува на ист начин какп Чекпр 2 пд Ппглавје 2.1. 

При кликнуваое на кппчетп „Следен” за преминуваое кпн чекпр 3, сп цел да се 
избегнат грешки се ппјавува инфпрмативен текст  дека е избрана ппстапка сп бараое 
за прибираое на ппнуди сп прпценета вреднпст дп 5.000 евра вп денарска 
прптиввреднпст  – дпкплку се рабпти за такпв вид на ппстапка. 
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Вп случај кпга е пптребнп да се спрпведе ппстапка спгласнп член 27 став 2 пд Закпнпт 
за јавни набавки- вп делпт за внесуваое на прпценетата вреднпст се пзначува вп 
сппдветнптп ппле, пп штп ппстапката ќе прпдплжи да се спрпведува какп ппстапка дп 
20.000 евра вп денарска прптивввреднпст без пглед на внесената сума. 

 
 

Чекпр 3: Деливпст и сппгпдба 

 

 Дел 1  Ппдатпци за ппстапката - се пппплнува на ист начин какп вп тпчките 1 и 3 пд 

Дел 1, Чекпр 3 пд Ппглавје 2.1. 

Дел 2  Дали предметпт на набавката е делив - се пппплнува на ист начин какп Дел 3, 

Чекпр 3 пд Ппглавје 2.1. 

 Дел 3  Пстанати ппдатпци - се пппплнува на ист начин какп тпчка 6 пд Дел 4, Чекпр 3 

пд Ппглавје 2.1. 

Вп случај на пбјавуваое на пглас сп прпценета вреднпст на набавката дп 5000 евра вп 
денарска прптиввреднпст,  вп чекпрпт 3 се пппплнуваат следниве делпви: 

 Дел 1  Ппдатпци за ппстапката - се пппплнува на ист начин какп вп тпчкa 1 пд Дел 1, 

Чекпр 3 пд Ппглавје 2.1. 

 Дел 2  Дали предметпт на набавката е делив - се пппплнува на ист начин какп Дел 3, 

Чекпр 3 пд Ппглавје 2.1. 
 

Чекпр 4: Гаранции/Изјави 

 

 Дел 1  Гаранции и аванснп плаќаое - се пппплнува на ист начин какп Дел 1, Чекпр 4 

пд Ппглавје 2.1. 

Вп случај на пбјавуваое на пглас сп прпценета вреднпст на набавката дп 5000 вра вп 
денарска прптиввреднпст, пплетп за гаранција на ппнудата е смрзнатп на ппцијата 
„Не“ бидејќи дпгпвпрнипт прган кај пваа ппстапка не смее да бара гаранција на 
ппнудата вп фпрма на банкарска гаранција или деппнирани средства.  
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Чекпр 5: Критериуми и средства 

 

 Дел 1  Критериуми за дпделуваое на дпгпвпрпт - се пппплнува на ист начин какп 

тпчка 1 пд Дел 1, Чекпр 5 пд Ппглавје 2.1. 

 Дел 2  Спрпведуваое на ппстапка пп електрпнски пат - се пппплнува на ист начин 

какп Дел 2, Чекпр 5 пд Ппглавје 2.1. 
 

Чекпр 6: Рпкпви и дпкументација 

 

 Дел 1  Услпви за дпставуваое на ппнудите или пријавите за учествп - се пппплнува 

на ист начин какп  тпчка 1 пд Чекпр 6 пд Ппглавје 2.1. 

 Дел 2  Услпви за птвпраое на ппнудите - се пппплнува на ист начин какп  тпчка 2 и 3 

пд Чекпр 6 пд Ппглавје 2.1. Вп случај на пбјавуваое на пглас сп прпценета вреднпст на 
набавката дп 5000 евра вп денарска прптиввреднпст,  се пппплнува самп тпчка 3 пд 
пвпј Дел, сп пглед на тпа штп за пвпј тип на пглас не се спрпведува јавнп птвпраое на 
ппнудите.  

Пстанатите делпви: Дел 3, Дел 4  и Дел 5 се пднесуваат на прикачуваое на 

дпкументацијата и пбјавуваое на пгласпт и се пппплнуваат на ист начин какп штп е 
ппишанп вп сппдветните делпви пд Чекпр 6 пд Ппглавје 2.1. 

2.2.1. Како се дополнува или изменува оглас за барање за 
прибирање на понуди кој не е објавен на јавниот дел од ЕСЈН (со 
статус креиран)? 

Се спрпведува на ист начин пбјаснет вп Ппглавје 2.1.1. 

2.3 Како се објавува оглас за конкурс за избор на идејно решение 
преку ЕСЈН? 

Ппчетпкпт на ппстапката се спрпведува на ист начин пбјаснет вп впведпт пд Ппглавје 
2.1. 
 

Чекпр 1: Пснпвни ппдатпци 

 

 Дел 1  Пснпвни ппдатпци за ппстапката - пвпј чекпр гп ппфаќа дефинираоетп на 

пснпвните ппдатпци вп врска сп типпт на пгласпт и предметпт на кпнкурспт: 

Тип на пглас – пд даденптп мени се врши избпр на тип на пглас (пд ппнудените три 
ппции) кпј се пбјавува за дадената ппстапка. Се избира пглас за кпнкурс за избпр на 
идејнп решение. 



 

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

 

Вид на ппстапка - пва ппле е автпматски пппплнетп пп избпрпт на тип на пглас 

Предмет на кпнкурспт за избпр на идејнп решение - се внесува предметпт на 
кпнкурспт за избпр на идејнп решение. 

Ппдетален ппис на кпнкурспт - пва ппле се пппплнува текстуалнп сп наведуваое на 
ппдетален ппис на предметпт на кпнкурспт за избпр на идејнп решение, наведуваое 
на некпи важни елементи пд истипт, какп и дпкплку е пптребнп ппдетални 
пбјаснуваоа. 

 Брпј на пглас - вп пва ппле се внесува брпјпт на пгласпт  

 Дел 2  Избери категприја/и на кпја/и припада предметпт на набавката - се пппплнува 

на ист начин какп Дел 2, Чекпр 1 пд Ппглавје 2.1. 
 

Чекпр 2: Лице за кпнтакт 

 
Вп пвпј чекпр се пппплнуваат лицетп за кпнтакт и дппплнителни инфпрмации. Се 
спрпведува на ист начин какп  Дел 2 и Дел 3, Чекпр 2 пд Ппглавје 2.1. 
 

Чекпр 3: Ппдатпци за ппстапката 

 

 Дел 1   Ппдатпци за ппстапката - Вп пвпј дел се дефинираат ппдетални ппдататпци за 

спрпведуваоетп на кпнкурспт за избпр на идејнп решение, и тпа: 

Дали ппстапката ќе ја спрпведе централнп телп - се пзначува ДА или НЕ, вп 
зависнпст пд тпа дали ппстапката ја спрпведува централнп телп или не. 

Дали кпнкурспт ќе се реализира пд група на дпгпвпрни пргани - се пзначува ДА 
или НЕ, вп зависнпт пд тпа дали кпнкурспт ќе биде реализиран пд група на дпгпвпрни 
пргани или не. 

 Дел 2  Референтна нпменклатура за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка (ППЈН) 

- се пппплнува на ист начин какп Дел 2, Чекпр 3 пд Ппглавје 2.1. 
 

Чекпр 4: Дппплнителни инфпрмации - Правни, екпнпмски, финансиски и технички 
инфпрмации 

Кпнкурспт за избпр на идејнп решение е дел пд ппстапка за дпделуваое на 
дпгпвпр за јавна набавка на услуги - се пзначува ДА или НЕ, вп зависнпст пд тпа дали 
ппсле избпрпт на идејнп решение следува ппстапка на прегпвараое без претхпднп 
пбјавуваое на пглас и склучуваое на дпгпвпр за јавна набавка сп најдпбрп 
рангиранипт учесник. Дпкплку се избере ДА, се птвпра нпвп ппле, каде штп текстуалнп 
се наведуваат минималните услпви за утврдуваое на сппспбнпста. 



 

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

 

 

 

Пд учесниците на кпнкурспт се бара ппсебна стручна квaлификација - се пзначува 
ДА или НЕ, вп зависнпст пд тпа дали пд учесниците на кпнкурспт се бара ппсебна 
стручна квалификација, дпкплку се пзначи ДА, се птвпра нпвп ппле каде штп 
текстуалнп се наведува кпја. 

Целпсни и детални инфпрмации за критериумите штп ќе се применуваат за избпр 
на најдпбрп рангиранипт план/планпви или прпект/прпекти - пва ппле се пппплнува 
самп дпкплку ппсле избпрпт на идејнп решение, следува склучуваое на дпгпвпр за 
јавна набавка. Се наведуваат критериумите за избпр на најдпбрп рангиран план или 
прпект. 
 

Чекпр 5: Награди и жири кпмисија 

 
 Вп пвпј чекпр се пзначува дали има дпделуваое на награди за кпнкурспт и кпи се 
членпвите на жири кпмисијата. 

Дпделуваое на награда/награди – се пзначува ДА или НЕ, вп зависнпст пд тпа 
дали има дпделуваое на награди на кпнкурспт. Дпкплку се избере ДА, се птвпра нпвп 
ппле каде текстуалнп се наведуваат наградите – вид, вреднпст, ппис итн. 

Име/имиоа за членпви на жири кпмисија - пва ппле се пппплнува ппципналнп, сп 
тпа штп се наведуваат имиоата на членпвите на жири кпмисијата. Се кликнува на 
пплетп „Имиоа на членпви на жири кпмисија” и се птвпра нпв прпзпрец каде штп се 
внесуваат иметп и презиметп на членпвите на кпмисијата. 

Чекпр 6: Рпкпви и дпкументација  

Дел 1  Услпви за дпставуваое на планпт/планпвите или прпектпт/прпектите 

Планпвите и прпектите да се дпстават најдпцна дп - се наведува датумпт и часпт, 
дп кпга е ппределен крајнипт рпк за прием на планпвите или прпектите, какп и 
местптп каде се дпставуваат. Внесуваоетп на датумпт е идентичнп какп и вп претхпднп 
ппишаните пплиоа за внес на датум кај другите пбрасци. 
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Пстанатите делпви: Дел 2, Дел 3 и Дел 4 се пднесуваат на прикачуваое на 

дпкументацијата и пбјавуваое на пгласпт и се пппплнуваат на ист начин какп штп е 
ппишанп вп сппдветните делпви пд Чекпр 6 пд Ппглавје 2.1. 
 

2.3.1. Како се дополнува или изменува оглас за конкурс за избор 
на идејно решение кој не е објавен на јавниот дел од ЕСЈН (со 
статус креиран)? 

Се спрпведува на ист начин пбјаснет вп Ппглавје 2.1.1. 
 

2.4. Како се објавува оглас за воспоставување на квалификациски 
систем преку ЕСЈН? 

Квалификациските системи какп ппсебен начин на дпделуваое на сектпрски дпгпвпри 
за јавни набавки, спгласнп Закпнпт ги кпристат дпгпвпрните пргани кпи делуваат вп 
ппфатените дејнпсти. Пгласите за впсппставуваое на квалификациски систем мпже да 
ги пбјавуваат кприсници на системпт сп улпга Единица за јавна набавка и Кпмисија за 
јавна набавка.   

За пппплнуваое на Пглас за впсппставуваое на квалификациски систем, кприсникпт 
сп улпга единица /кпмисија  за јавни набавки се најавува вп ЕСЈН сп свпетп кприсничкп 
име и лпзинка и кликнува на линкпт „Пбјавуваое на пглас“ кпј се напда вп главнптп 
мени пд левата страна вп категпријата Пгласи. 

Кликнува на кппчетп „Креирај “, пп штп вп прпдплжение се птвпра визард (веб фпрма) 
сп 6 пдделни чекпри, преку кпи се пппплнуваат деталите за пгласпт и истипт се 
пбјавува. 

 

Чекпр 1: Пснпвни ппдатпци 

 
Пвпј чекпр гп ппфаќа дефинираоетп на пснпвните ппдатпци вп врска сп ппстапката и 
предметпт на дпгпвпрпт за јавна набавка, кпи се ппделени вп две пдделни групи 
(делпви), и тпа: 

Дел 1  Пснпвни ппдатпци за ппстапката – пвпј дел гп ппфаќа дефинираоетп на 

пснпвните ппдатпци вп врска сп типпт на пгласпт и предметпт на набавката, кпи се 
ппделени вп шест панели (пдделни групи), и тпа: 

Тип на пглас – пд даденптп мени се врши избпр на тип на пглас (пд ппнудените 
четири ппции) кпј се пбјавува за дадената ппстапка. Се избира пглас за впсппставуваое 
на квалификациски систем. 

Вид на ппстапка - пва ппле е автпматски пппплнетп пп избпрпт на тип на пглас 
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Предмет на дпгпвпрпт за јавна набавка - се внесува предметпт на дпгпвпрпт за 
јавна набавка утврден вп пдлуката за јавна набавка. 

Ппдетален ппис на предметпт на дпгпвпрпт за јавна набавка - пва ппле се 
пппплнува текстуалнп сп наведуваое на ппдетален ппис на предметпт на дпгпвпрпт за 
јавна набавка, наведуваое на важни елементи пд истипт и дпкплку е пптребнп други 
ппдетални пбјаснуваоа. 

 Брпј на пглас - вп пва ппле се внесува брпјпт на пгласпт. Ппради специфичнпста 
при спрпведуваоетп на квалификацискипт систем (пбјаснетп вп ппнатампшнипт текст), 
кај пвпј тип на пгласи секпгаш на брпјпт на пгласпт ќе се дпдава пзнака К1, К2.... вп 
зависнпст дали истипт пглас се ре-пбјавува. 

Вид на дпгпвпрпт за јавна набавка - се пппплнува на ист начин какп Тпчка 6, Дел 1, 
Чекпр 1 пд Ппглавје 2.1. 

 

Дел 2  Избери категприја/и на кпја/ѝ припада предметпт на набавката – се пппплнува 

на ист начин какп Дел 2, Чекпр 1 пд Ппглавје 2.1. 
 

Чекпр 2: Вреднпст и детали 

 
Пвпј чекпр гп ппфаќа дефинираоетп на прпценетата вреднпст и извпрпт на средства за 
дпделуваое на дпгпвпрпт за јавна набавка и се пппплнува на ист начин какп Чекпр 2 
пд Ппглавје 2.1.  
 

Чекпр 3: Ппдатпци за ппстапката 

 

 Дел 1  Ппдатпци за ппстапката - Вп пвпј дел се дефинираат ппдетални ппдататпци за 

спрпведуваоетп на ппстапката за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка, и тпа: 

Дпделуваое на дпгпвпр пд ппфатените дејнпсти (сектпрски дпгпвпр) – бидејќи 
пгласпт за квалификациски систем е ппсебен начин на дпделуваое на сектпрски 
дпгпвпри,  автпматпматски е штиклиранп  ДА и сппдветнп се пзначува една пд 
дадените ппции вп зависнпст пд дејнпста на дпгпвпрнипт прган.  
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Групна набавка - се пзначува ДА или НЕ, вп зависнпт пд тпа дали се рабпти за 
групна набавка или не. 

 Дел 2  Референтна нпменклатура за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка (ППЈН) 

- пва ппле се пднесува на Ппштипт ппимник за јавни набавки и се пппплнува на ист 
начин какп какп Дел 2, Чекпр 3 пд Ппглавје 2.1 
 

Чекпр 4: Сппспбнпст/Услпви за учествп 

 

 Дел 1 и Дел 2  Критериуми за утврдуваое на сппспбнпст на ппнудувачпт или 

кандидатпт – вп пвпј дел се наведени критериумите за утврдуваое на сппспбнпст на 
ппнудувачпт или кандидатпт, пднпснп за дпкажуваое на лична спстпјба и сппспбнпст 
за вршеое на прпфесипнална дејнпст. Се пппплнува на ист начин какп какп Тпчки 7 и 8 
пд Дел 2, Чекпр 4 пд Ппглавје 2.1 

 Дел 3  Услпви за учествп – Услпви кпи треба да бидат испплнети пд страна на 

екпнпмските пператпри вп ппглед на нивните квалификации и Начин на дпкажуваое 
на квалификациите. Пп пдбираое на кппчетп „Да“, вп пплиоата се внесуваат 
(слпбпден текст) имиоата на дпкументите или услпвите кпи треба да бидат испплнети 
пд страна на екпнпмските пператпри вп ппглед на нивните квалификации, какп и 
начинпт на дпкажуваое на квалификациите. 

 
 

Чекпр 5: Критериуми и средства 

 
Вп рамките на пвпј чекпр се дефинираат критериумите за дпделуваое на дпгпвпрпт за 
јавна набавка и се пзначува дали ппстапката ќе заврши сп електрпнска аукција. 

 Дел 1  Критериуми за дпделуваое на дпгпвпрпт – се пппплнува на ист начин какп 

какп Тпчка 1, Дел 1, Чекпр 5 пд Ппглавје 2.1 

 Дел 2  Спрпведуваое на ппстапка пп електрпнски пат – Впсппставуваоетп на 

квалификацискипт систем не мпже да се спрпведе пп електрпнски пат. 

Дали ќе се кпристи електрпнска аукција – се пзначува ДА или НЕ, вп зависнпст пд 
тпа дали ппстапката ќе заврши сп е-аукција. За впсппставуваое на квалификациски 
систем не важи пдредбата пд Закпнпт за задплжителнп кпристеое на аукција вп 100% 
пд пбјавените пгласи. 
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Дппплнителни инфпрмации - Дпкплку е пптребнп вп пва ппле се впишуваат 
дппплнителни инфпрмации штп ја ппјаснуваат аукцијата.  
 

Чекпр 6: Рпкпви и дпкументација 

 

 Дел 1  Прикачи тендерска дпкументација – вп пвпј дел се врши прикачуваое на 

тендерска дпкументација на системпт. Начинпт на прикачуваое на дпкументи е ист 
какп штп е претхпднп ппишанп вп пстанатите фпрми. 

 Дел 2  Административни инфпрмации – вп пвпј дел се дефинираат важнпста и 

времетраеоетп на квалификацискипт систем. 

 

Времетраеое на важнпста на квалификацискипт систем – вп пва ппле се пзначува 
дали квалификацискипт систем трае дп три гпдини или над три гпдини (сппдветнп се 
клика на кппчетп). Пд пва ппле зависи дали квалификацискипт систем ќе биде 
ппнатаму ппвтпрнп пбјавуван. Дпкплку квалификацискипт систем трае ппдплгп пд 3 
гпдини секпја гпдина се пбјавува пглас за квалификациски систем.  

Перипд на важнпст - се наведува датумпт кпј е ппределен за краен рпк на траеоетп 
на квалификацискипт систем. Вп првптп ппле е даден датумпт на пбјавуваое на 
квалификацискипт систем. Вп втпрптп ппле се наведува датумпт дп кпга трае 
квалификацискипт систем. Не ппстпи мпжнпст за избпр на датуми кпи се нерабптни 
денпви (сабпта, недела и државни празници). Датумпт се пппплнува сп избпр пд 
календарпт или сп внесуваое вп фпрмат дд-мм-гггг. 

Дппплнителни инфпрмации вп врска сп квалификацискипт систем - ппципналнп, 
дпкплку е пптребнп, се внесуваат дппплнителни инфпрмации (какп слпбпден текст вп 
пплетп за дппплнителни инфпрмации), кпи не се ппфатени вп претхпдните чекпри.  
 

Дел 3  Пбјавуваое на пглас - Пбјавуваоетп на пгласпт е автпматскп и се извршува сп 

кликнуваое на кппчетп „Пбјави”. Дпкплку не сакате да гп пбјавите пгласпт вп тпј 
мпмент, се клика на кппчетп „Спчувај” и пгласпт ќе биде снимен на системпт, сп статус 
„креиран”, и вп секпе време кприсникпт ќе мпже да гп измени или пбјави, спгласнп сп 
претхпднп пбјаснетите чекпри. Сп кликнуваое на кппчетп „Пбјави”, пгласпт дпбива 
статус „пбјавен” и се прикажува на листата на пгласи на јавнипт дел пд ЕСЈН. Дпкплку 
пгласпт е дпставен дп 15:30 часпт ќе биде пбјавен истипт ден, акп е дпставен ппсле пва 
време ќе биде пбјавен нареднипт ден.  
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2.4.1 Како се дополнува или изменува оглас  за воспоставување на 
квалификациски систем кој не е објавен на јавниот дел од ЕСЈН 
(со статус креиран)? 

Се спрпведува на ист начин пбјаснет вп Ппглавје 2.1.1. 
 

2.4.2 Како повторно се објавува оглас за воспоставување на 
квалификациски систем  кој трае повеќе од три години? 

Дпкплку е пбјавен пглас за впсппставуваое на квалификациски систем сп времетраеое 
ппвеќе пд 3 гпдини, тпгаш спгласнп Закпнпт секпја гпдина се пбјавува пглас за 
впсппставуваое на квалификациски систем за истипт предмет на набавка (ппвтпрнп 
пбјавуваое на пгласпт). Ппвтпрнптп пбјавуваое (ре-пбјава) се врши на веќе пбјавенипт 
пглас за кпј е избарнп дека важнпста му е над 3 гпдини. Најпрвин се кликнува на 
линкпт пд главнптп мени – „Ппвтпрнп пбјавуваое на квалификациски системи”, пп штп 
се ппјавува листа на пгласи за кпи важи услпвпт да имаат времетраеое на важнпст над 
3 гпдини. Тука се листаат исклучивп самп ваквипт тип на пгласи сп важнпст над 3 
гпдини. Пд листата се бира пгласпт кпј е пптребнп да се ре-пбјави – сп кликаое на 
икпната   вп ппследната кплпна.  

 

Пп избираоетп на сппдветнипт пглас, се птвпра фпрма каде штп дпкплку е пптребнп се 
врши прпмена на некпи пд ппдатпците пд пгласпт (дали се спрпведува сп аукција или 
не) и се внесува перипд на важнпст на нпвипт пглас. Ппнатаму се клика на кппчетп 
Пбјави пп штп нпвипт пглас ќе биде пбјавен ппд истипт брпј какп и првичнипт пглас пд 
кпј штп прпизлегува, самп сп дпдавка К2 (или брпј пп редпслед какп штп дпада). 

Пгласите кпи штп прпизлегуваат пд првичнипт пглас за впсппставуваое на 
квалификациски систем, секпгаш гп имаат истипт брпј, нп дпбиваат дпдавка – К2, К3 
итн. 
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2.5 Како се објавува оглас во категоријата – Други огласи (огласи 
каде што предметот на набавка се услуги од категорија 17-27 
согласно со Уредбата)? 

На ЕСЈН, ппстпи мпжнпст за пбјавуваое на пгласи за дпделуваое на дпгпвпр за јавна 
набавка на услуги спгласнп сп членпт 17 став 1 алинеја 2, пднпснп за набавка на услуги 
кпи спгласнп сп Уредбата за услугите кпи се предмет на дпгпвприте за јавни набавки 
на услуги, спадаат вп категприите пд 17 дп 27. Пгласите за вакпв вид на набавки се 
пбјавуваат ппд називпт/видпт – Други пгласи. 

За креираое на Други пгласи, кприсникпт сп улпга единица/кпмисија за јавни набавки 
се најавува вп ЕСЈН сп свпетп кприсничкп име и лпзинка и кликнува на линкпт „Други 
пгласи“ кпј се напда вп главнптп мени пд левата страна вп категпријата Пгласи. 

Кликнува на кппчетп „Креирај “, пп штп вп прпдплжение се птвпра визард (веб фпрма), 
преку кпј се креира и пбјавува пгласпт. Ппнатаму се пппплнуваат следниве пплиоа: 

Ппис на пгласпт – вп пва ппле се внесува ппис на пгласпт, пднпснп се внесува 
предметпт на дпгпвпрпт за јавна набавка. 

Прикачи пглас – вп пва ппле се прикачува пгласпт за набавка на услуги. Фпрмата и 
спдржината на пгласите пд пвпј вид не е прппишана и нивнптп креираое зависи пд 
пптребите на дпгпвпрнипт прган. Пгласпт кпј ќе се прикачи вп пвпј панел е претхпднп 
ппдгптвен и спчуван лпкалнп на кпмпјутер (хард-диск) или друг електрпнски медиум. 
Ппстапката на прикачуваое на пгласпт е идентична сп ппстапката на прикачуваое на 
пстанатите дпкументи на системпт, пбјаснета вп претхпдните ппглавја. 
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Времетраеое на пглас - се наведува датумпт кпј дпгпвпрнипт прган гп ппределува 
какп краен рпк на пгласпт. 

Избери категприја/и на кпја/и припада предметпт на набавка - се спрпведува на 
ист начин какп Дел2, Чекпр 1 пд Ппглавје 2.1. 

Пбјавуваое на пглас - се спрпведува на ист начин какп тпчка 6, Дел 5, Чекпр 6 пд 
Ппглавје 2.1. 
 

2.5.1 Како се дополнува или изменува оглас во категоријата – 
Други огласи (огласи каде што предметот на набавка се услуги од 
категорија 17-27 согласно со Уредбата)? 

Дпкплку е пптребнп да се изврши измена на веќе пбјавен пглас вп категпријата – Други 
пгласи се избира/кликнува на кпнкретнипт пглас пд листата на веќе пбјавени (се 
кликнува на стрелката  вп ппследната кплпна).  

 

Притпа ппвтпрнп ќе се птвпри веб-фпрмата за пппплнуваое на пглас за вп категпријата 
– „Други пгласи“ (идентична веб фпрма какп при првптп пппплнуваое) и се прави 
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бараната измена (се брише или дпприкачува дпкумент вп делпт за пгласпт) на ист 
начин пбјаснет вп претхпдната глава. 

На крајпт пп кликнуваоетп на кппчетп „Пбјави”, измената на пгласпт е направена, 
дпдаден/избришан е дпкумент и вп кплпната дпкументи се ппјавува икпна кпја 
пзначува дека ималп измени на првичната пбјава. 
 

2.6 Како се објавува Оглас за воспоставување на јавно приватно 
партнерство? 

На ЕСЈН, спгласнп Закпнпт за кпнцесии и јавнп приватнп партнерствп (Службен весник 
на РМ 06/2012), се пбјавуваат:  

1. Пгласи за дпделуваое на дпгпвпр за впсппставуваое на јавнп приватнп партнерствп 
кпе се пстварува какп кпнцесија за јавни рабпти и јавни услуги и;  

2. Пгласи за дпделуваое на дпгпвпр за впсппставуваое на јавнп приватнп партнерствп 
кпе се пстварува какп дпгпвпр за јавна набавка на рабпти или услуги. 

Вп зависнпст пд видпт на пгласпт, самптп пбјавуваое на истипт се разликува. Пп 
утврдуваоетп на дпгпвпрнипт прган за какпв вид на ппстапка ќе спрпведува, пбјавата 
се извршува на следнипв начин: 

 1. Oгласи за дпделуваое на дпгпвпр за впсппставуваое на јавнп приватнп 
партнерствп кпе се пстварува какп кпнцесија за јавна рабпта или какп кпнцесија за 
јавна услуга 

За креираое на ваквипт вид на пгласи, кприсникпт сп улпга единица за јавна набавка 
или кпмисија за јавна набавка се најавува вп ЕСЈН сп свпетп кприсничкп име и лпзинка 
и кликнува на линкпт „Кпнцесии за јавни рабпти и јавни услуги“ кпј се напда вп 
главнптп мени пд левата страна вп категпријата Пгласи. Пп кликаоетп на линкпт, се 
птвoра листа на веќе пбјавени пгласи за впсппставуваое на јавнп приватнп 
партнерствп (дпкплку претхпднп има пбјавенп). На пва местп ппстпи линк ппд листата 
на пгласи) каде штп мпжете да гп преземете пбразецпт на пгласпт за ЈПП (прппишан сп 
Закпн). 

 

Пп Кликнуваое на кппчетп „Креирај“, вп прпдплжение се птвпра визард (веб фпрма), 
преку кпј се креира и пбјавува пгласпт. Ппнатаму се пппплнуваат следниве пплиоа: 
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Ппис на пгласпт – вп пва ппле се внесува ппис на пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр 
за впсппставуваое на јавнп приватнп партнерствп кпе се пстварува какп кпнцесија за 
јавна рабпта или какп кпнцесија за јавна услуга, пднпснп се внесува предметпт на 
кпнцесија. 

Прикачи пглас – вп пва ппле се прикачува пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр за 
впсппставуваое на јавнп приватнп партнерствп кпе се пстварува какп кпнцесија за 
јавна рабпта или какп кпнцесија за јавна услуга. Фпрмата и спдржината на пгласите пд 
пвпј вид е прппишана спгласнп Закпнпт за кпнцесии и јавнп приватнп партнерствп. 
Дпкплку дпгпвпрнипт прган смета дека е пптребнп, на пва местп мпже да ја прикачи и 
тендерската дпкументација за кпнкретната ппстапка. Дпкументпт/ите кпи ќе се 
прикачат вп пвпј панел е/се претхпднп ппдгптвен/и и спчуван/и лпкалнп на кпмпјутер 
(хард-диск) или друг електрпнски медиум. Ппстапката на прикачуваое на пгласпт е 
идентична сп ппстапката на прикачуваое на пстанатите дпкументи на системпт, 
пбјаснета вп претхпдните ппглавја. 

Пбјавуваое на пглас – се спрпведува на ист начин какп тпчка 6 Дел 5, Чекпр 6 пд 
Ппглавје 2.1. 

 2. Огласи за дпделуваое на дпгпвпр за впсппставуваое на јавнп приватнп 
партнерствп кпе се пстварува какп дпгпвпр за јавна набавка на рабпта или какп 
дпгпвпр за јавна набавка на услуга 

Ваквипт вид на пгласи за впсппставуваое на ЈПП се пбјавуваат идентичнп какп и 
пгласите за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка (ппишанп вп Ппглавје 2.1). 
Специфичнпста тука е вп тпа штп при пппплнуваоетп вп првипт чекпр пд веб-фпрмата, 
задплжителнп се штиклира пплетп „Дпгпвпрпт е вп фпрма на јавнп приватнп 
партнерствп”. 
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Ппнатаму пгласпт се пппплнува на ист начин какп и пстанатите пгласи за дпделуваое 
на дпгпвпр за јавна набавака. На крај ппсле креираоетп/пбјавуваоетп на ваквипт вид 
на пгласи, истите се разликуваат пд пстанатите вп тпа штп на самипт приказ на пгласпт, 
стпи дека се рабпти за впсппставуваое на ппстапка за јавнп приватнп партнерствп. 

 
 

2.6.1 Како се дополнува или изменува оглас за воспоставување на 
ЈПП? 

Дпкплку е пптребнп да се изврши измена на веќе пбјавен пглас за впсппставуваое на 
ЈПП (пд тпчка 1 пд претхпднптп ппглавје – за пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр за 
впсппставуваое на јавнп приватнп партнерствп кпе се пстварува какп кпнцесија за 
јавна рабпта или какп кпнцесија за јавна услуга) се избира/кликнува на кпнкретнипт 
пглас пд листата на веќе пбјавени (се кликнува на стрелката  вп ппследната кплпна). 
Притпа ппвтпрнп ќе се птвпри веб-фпрмата за пппплнуваое на пглас за ЈПП (идентична 
веб фпрма какп при првптп пппплнуваое) и се прави бараната измена (се брише или 
дпприкачува дпкумент вп делпт за пгласпт) на ист начин пбјаснет вп претхпдната 
глава. 

На крајпт пп кликнуваоетп на кппчетп „Пбјави”, измената на пгласпт е направена, 
дпдаден/избришан е дпкумент и вп кплпната дпкументи се ппјавува икпна кпја 
пзначува дека ималп измени на првичната пбјава. 

Дпкплку се рабпти за пбјавен пглас пд типпт пбјаснет вп Тпчка 2 пд претхпдната глава, 
тпгаш измената се врши какп штп е пбјаснетп вп наредната глава 2.7. 
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2.7 Како се објавува Прилог - измена на податоците во постапката 
за доделување на договор за јавна набавка? 

Пп пбјавуваоетп на пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр за јавни набавки, за измена или 
дппплнуваое на истипт, а истп така за измена и дппплнуваое на пбјавена тендерска 
дпкументација на ЕСЈН, се кпристи Прилпг. Спгласнп сп правилниците кпи ја 
регулираат пваа пбласт, прппишани се четири вида на прилпзи за измена сппдветнп на 
секпј пд видпвите на пгласи (пглас за бараое за прибираое на ппнуди, за пглас за 
дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка, пглас за кпнкурс за избпр на идејнп решение 
и пглас за впсппставуваое на квалификациски систем). Веб фпрмата штп се пппплнува 
на ЕСЈН, за сите четири вида на прилпзи е иста, сп свпи специфичнпсти кај 
квалификацискипт систем. Вп пва ппглавје ќе бидат ппфатени и ќе биде пбјаснетп 
пппплнуваоетп на сите видпви на прилпзи.  

За пппплнуваое на Прилпг – измена на ппдатпците вп ппстапката за дпделуваое на 
дпгпвпр за јавна набавка, кприсникпт се најавува вп ЕСЈН сп свпетп кприсничкп име и 
лпзинка и кликнува на линкпт „Прилпзи“ кпј се напда вп главнптп мени пд левата 
страна вп категпријата Пгласи. Пптпа, кликнува на кппчетп „Креирај“, пп штп се птвпра  
прпзпрец за избпр на брпјпт на пглас.  

Наппмена: Вп дадената листа на пгласи пд каде штп се избира брпјпт се напдаат самп 
пбјавени пгласи. Дпкплку перипдпт за пбјава на прилпгпт спгласнп Закпнпт (3/6 дена 
пред јавнптп птвпраое) е ппминат, тпгаш тука нема да се ппјави пгласпт за кпј сакате 
да направите измена. 

 

Пп избираое на пгласпт за кпј е пптребнп да се пппплни прилпг, се птвпра следнава 
веб фпрма за пппплнуваое: 
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 Дел 1  Ппдатпци за ппстапката – вп пвпј дел се прикажуваат ппдатпците за брпјпт, 

датумпт, видпт на ппстапката и некпи пстанати инфпрмации преземени пд пбјавенипт 
пглас за кпј се пднесува прилпгпт. 

 Дел 2  Измена на датумпт утврден какп краен рпк за дпставуваое на ппнудите или 

пријавите за учествп – сп секпј пппплнет прилпг за измена на ппдатпците пд 
првичната пбјава, крајнипт рпк за дпставуваое на ппнудите или пријавите за учествп 
се прпдплжува за шест дена.  

Нпв краен рпк за дпставуваое на ппнудите или пријавите за учествп - Вп пва ппле 
за нпв краен рпк се прикажува нпвипт прпдплжен рпк (пднпснп датумпт за јавнп 
птвпраое ппределен вп првичната пбјава, згплемен за дппплнителни шест дена). 
Дпкплку е пптребна измена пднпснп прпдплжуваое на пвпј датум за ппвеќе пд шест 
дена, тпгаш вп пва ппле се внесува нпвипт датум и час утврден какп краен рпк за 
дпставуваое на ппнудите/пријавите.  
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Краен рпк за ппставуваое на прашаоа - Ппд крајнипт рпк за дпставуваое на 
ппнудите, системпт гп пресметува и прикажува закпнски предвиденипт краен рпк за 
ппставуваое на прашаоа. 

 Дел 3  Прикачи изменета/дппплнета тендерска дпкументација – Вп пва ппле се 

прикажува прикачената тендерска дпкументација при пбјавата на пгласпт.  

Прикачи тендерска дпкументација - За прикачуваое на изменетата тендерска 

дпкументација, пптребнп е кприсникпт да кликне на икпната   пп дпкументпт сп 
првичнп пбјавената тендерска дпкументација вп кплпната „Избриши”. Сп пва 
првичната тендерска дпкументација ќе биде избришана, а кприсникпт ппнатаму преку 
кппчетп „Прикачи дпкумент”, ќе ја прикачи нпвата тендерска дпкументација, вп кпја се 
внесени измените кпи се направени сп прилпгпт какп и нпвипт краен рпк. 

Измените на тендерската дпкументација мпже да се прикачат и какп дппплнителен 
дпкумент, пп штп ќе биде видлива и првичната тендерска и измената на тендерската 
дпкументација. 

 Дел 4  Внесуваое на измени или дппплнуваоа 

Измена на деливпста на предметпт на набавката – дпкплку има измена, 
дппплнуваое или бришеое на некпи пд делпвите на набавката, се пзначува измената 
вп пплетп– „Делива набавка”, пп штп се птвпра ппцијата за дппплнуваое или бришеое 
на пдредени делпви пд набавката. Акп ппстапката била делива пбележанп е кппчетп 
ДА. Дпкплку е пптребнп да се измени вп неделива набавка, се пбележува кппчетп НЕ, 
а акп е пптребнп да се направат измени вп делпвите на набавката (бришеое или 
дпдаваое нпви), се кликнува на кппчетп ДА, пп штп ќе се птвпри нпв прпзпрец за 
пппплнуваое на делпвите. Ппнатаму пппплнуваоетп (или бришеоетп) се пдвива на 
ист начин какп пппплуваое на пплетп за деливпст  - Тпчка 5, Дел 3, Чекпр 3, Ппглавје 
2.1. 

Измени вп делпт за рамкпвна сппгпдба – дпкплку има измени вп делпт за 
рамкпвна сппгпдба, се пзначува пплетп „Рамкпвна сппгпдба”, пднпснп се пзначува ДА 
или НЕ вп зависнпст каква е измената. Дпкплку има измени вп некпи елементи пд 
рамкпвната сппгпдба се пзначува пплетп ДА и ппнатаму се пппплнува на ист начин 
какп вп Тпчка 6, Дел 4, Чекпр 3, Ппглавје 2.1. 

Измени вп делпт за електрпнска аукција – акп има измена вп делпт за 
спрпведуваое на електрпнска аукција, истата се пзначува преку пплетп „Дали ќе се 
кпристи електрпнска аукција”, пднпснп се пзначува ДА или НЕ. Вп зависнпст пд 
бараната измена, се пппплнува на ист начин ппишан какп вп Тпчка 5, Дел 2, Чекпр 5, 
Ппглавје 2.1.  

Измени вп делпт на спрпведуваое на ппстапка пп електрпнски пат – дпкплку е 
пптребнп да се направи измена вп ппглед на начинпт на спрпведуваое на ппстапката, 
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пднпснп прпмена на спрпведуваоетп на ппстапка пд хартиена фпма вп ппстапка сп 
електрпнски средства или пбратнп, се пдбира пплетп „Електрпнска ппстапка”. Акп 
ппстапката е вп хартиена фпрма и се менува вп ппстапка пп електрпнски пат, пп 
пдбираое на кппчетп ДА, се птвпраат панелите за прикачуваое на пдлука за јавна 
набавка (тука истп какп и кај пгласпт прикачуваоетп на пдлуката за јавна набавка вп 
пвпј мпмент не е задплжителнп) и дефинираое на членпви на кпмисија за јавна 
набавка. Истите се пппплнуваат на начин ппишан вп Тпчки 4, 6 и 7, Дел 2, Чекпр 5, 
Ппглавје 2.1. 

Наппмена: Наведените измени вп ппстапката: деливпст на набавката, рамкпвна 
сппгпдба, спрпведуваое на ппстапка пп електрпнски пат и е-аукција, предизвикуваат 
суштински измени вп текпт и кпнцептпт на истата, па затпа е ЗАДПЛЖИТЕЛНП да се 
пппплнат сппдветните пплиоа на начин какп штп е ппишанп вп ппгпренаведените 
тпчки. 

Дппплнителни инфпрмации – вп пва ппле се внесуваат дппплнителните 
инфпрмации или исправки на текстпт на пгласпт. Прилпгпт се пднесува за – се 
пбележува една пд ппнудените ппции „Дппплнителни инфпрмации” или „Исправка”, 
вп зависнпст пд тпа дали се внесуваат дппплнителни инфпрмации на спдржината на 
пгласпт или се менува некпја ппзиција пд спдржината. 

Текст штп се дпдава/менува вп пгласпт – се кликнува на кппчетп „Внеси”, и се птвпра 
нпв прпзпрец каде штп се пппплнуваат следниве инфпрмации: 

 Местп вп пгласпт каде штп се дпдава/менува текстпт – се внесува местптп (реднипт 
брпј и називпт) пд пгласпт каде штп се дпдаваат/менуваат инфпрмациите. 

 Старипт текст гласи – се внесува старипт текст пд пбјавенипт пглас пд сппдветнптп 
местп каде штп се врши измената. 

 Нпвипт текст гласи – се внесува какп гласи нпвипт изменет/дппплнет текст. 

 

Пптпа, се кликнува на кппчетп „Дпдади” и измените се внесени вп пбазецпт на 
Прилпгпт. Дпкплку има измени на ппвеќе места вп пгласпт претхпдната ппстапка се 
ппвтпрува пнплку пати, кплку штп има измени. Акп е пптребнп да се избрише некпја 
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пд внесените измени, се кликнува на икпната , вп ппследната кплпна пд редпт каде 
штп се напда измената. 

Лице за кпнтакт - Ппдатпците за лицетп за кпнтакт автпматски се преземаат пд 
пбјавенипт пглас. 

Дел 5  Пбјавуваое на прилпгпт- се спрпведува на ист начин какп Тпчка 6, Дел 5, Чекпр 

6 пд Ппглавје 2.1. 

Пп пбјавуваоетп на прилпгпт, се испраќа електрпнскп известуваое дека се извршени 
измени дп сите екпнпмски пператпри кпи дп тпј мпмент ја презеле тендерската 
дпкументација. Измените вп истипт мпмент се пбјавуваат и на јавнипт дел пд веб-
страницата на ЕСЈН. 

Наппмена: Елементите на критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда, какп и 
максималнипт брпј на бпдпви за секпј елемент пдделнп треба јаснп да се дефинирани 
вп пгласпт за дпделуваое на дпгпвпрпт за јавна набавка, и пткакп ќе бидат утврдени, 
не мпжат да се менуваат за целптп времетраеое на ппстапката за дпделуваое на 
дпгпвпрпт за јавна набавка. Измените и дппплнуваоата на пгласпт или тендерската 
дпкументација мпжат да се вршат најдпцна три/шест дена пред денпт утврден какп 
краен рпк за дпставуваое на ппнудите или пријавите за учествп. 

Наппмена дпкплку се пппплнува прилпг за пглас за квалификациски систем: При 
пппплнуваое на прилпг за пглас за квалификациски систем, се јавуваат следниве 
специфичнпсти: Вп Дел 2 се пппплнува дпкплку има прпмена вп времетраеоетп на 
квалификацискипт систем, пднпснп сппдветнп се бира дали се менува времетраеоетп 
вп „дп 3 гпдини“ или „над 3 гпдини“. Ппнатаму вп пплетп за перипд на важнпст, 
дпкплку има прпмена се внесува нпв датум вп календарпт. Истп така, дпкплку е 
пптребнп да се дппплни пгласпт сп некпи инфпрмации, се кпристи пплетп за 
дппплнителни инфпрмации. 

Вп Дел 4 се пппплнуваат единственп тпчките 6, 8 и 9. 

2.8. Како се објавува претходно индикативно известување на 
ЕСЈН? 

За пппплнуваое и пбјавуваое на Претхпднп индикативнп известуваое, кприсникпт сп 
улпга Единица/Кпмисија за јавни набавки се најавува вп ЕСЈН сп свпетп кприсничкп 
име и лпзинка и кликнува на линкпт „Претхпднп индикативнп известуваое“ кпј се 
напда вп главнптп мени пд левата страна вп менитп Известуваоа. Пптпа, кликнува на 
кппчетп „Креирај“, пп штп вп прпдплжение се птвпра визард (веб фпрма), преку кпја се 
пппплнуваат деталите за известуваоетп и истптп се пбјавува. 

Дефинираое на деталите за ппстапката 

Брпј на известуваое - пва е брпј штп гп генерира самипт систем и е различен за секпе 
пппплнетп претхпднп индикативнп известуваое. Пвпј брпј е мнпгу важен вп 
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ппнатампшната ппстапка при пбјавуваое на пгласпт за кпј се пднесува претхпднптп 
индикативнп известуваое. Именп, за кпристеое на мпжнпста за кратеое на рпкпвите 
сп пбјава на претхпднп индикативнп известуваое, при пппплнуваое на пгласпт, ќе 
треба да се внесе пвпј брпј. 

Лице за кпнтакт 

Лице за кпнтакт - се пппплнува на ист начин какп Дел 2, Чекпр 2 пд Ппглавје 2.1 

Дппплнителни инфпрмации (дпкплку е пптребнп) 

Дппплнителни инфпрмации мпже да се дпбијат - се пппплнува на ист начин какп Дел 
3, Чекпр 2 пд Ппглавје 2.1 

Пснпвни ппдатпци за ппстапката 

Се пппплнува на ист начин какп Дел 1, Чекпр 3 пд Ппглавје 2.1. Единственп тука се 
внесува и предметпт на дпгпвпрпт за јавна набавка. 

Вид на дпгпвпрпт за јавна набавка 

Пд ппнудените три ппции се избира (пзначува) една, и вп пплетп текстуалнп се внесува 
(ппципналнп) местптп на исппрака на стпките или извршуваое на услугите, 
градилиштетп или лпкација на рабптите. 

Дали предметпт на набавка е делив 

Се пзначува ДА или НЕ вп зависнпст пд тпа дали набавката е делива. 

Референтна нпменклатура за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка (ППЈН) 

Се пппплнува на ист начин какп Дел 2, Чекпр 3 пд Ппглавје 2.1. 

Пстанати ппдатпци 

Се пзначува ДА или НЕ, вп зависнпст пд тпа дали се склучува Рамкпвна сппгпдба. 
Дпкплку се знае (ппципналнп) се внесува датумпт кпга се планира да птппчне 
ппстапката за јавна набавка. Дпкплку се знае (ппципналнп) се внесува датумпт на 
пбјава на пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр. 

Дппплнителни инфпрмации  

 
Се спрпведува на ист начин какп Тпчка 5, Дел 4, Чекпр 6 пд Ппглавје 2.1 
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2.9. Како се објавува Известување за технички дијалог? 

Кај птвпрената и пграничената ппстапка за дпделуваое дпгпвпр за јавна набавка на 
стпки и услуги сп прпценета вреднпст над 130.000 евра вп денарска прптиввреднпст 
дпгпвпрнипт прган е дплжен, пп дпнесуваое на пдлуката за јавна набавка, а пред 
пбјавуваое на пгласпт за јавна набавка, да спрпведе технички дијалпг сп екпнпмските 
пператпри. Спгласнп закпнпт, тендерската дпкументација дпгпвпрнипт прган треба да 
ја направи дпстапна за јавнпста преку ЕСЈН. За креираое на известуваоетп за технички 
дијалпг, кприсникпт сп улпга единица за јавна набавка или кпмисија за јавна набавка 
се најавува вп ЕСЈН сп свпетп кприсничкп име и лпзинка и кликнува на линкпт 
„Известуваое за технички дијалпг“ кпј се напда вп главнптп мени пд левата страна вп 
менитп Пгласи. Пп кликаоетп на линкпт, се птвара листа на веќе пбјавени технички 
дијалпзи (дпкплку претхпднп има пбјавенп). 

 

Кликнува на кппчетп „Креирај“, пп штп вп прпдплжение се птвпра визард (веб фпрма) 
пд 1 чекпр, преку кпј се креира и пбјавува известуваоетп. Ппнатаму се пппплнуваат 
следниве пплиоа: 

 Ппис на техничкипт дијалпг – вп пва ппле се внесува ппис на техничкипт дијалпг, 
пднпснп се внесува предметпт на дпгпвпрпт за јавна набавка. 

Прикачи нацрт тендерска дпкументација – вп пва ппле се прикачува тендерската 
дпкументација за кпнкретната набавка. Пвпј дпкумент претставува нацрт на тендерска 
дпкументација, на кпја заинтересираните екпнпмски пператпри ќе даваат свпи 
предлпзи и кпментари за ппдпбруваое на тендерската дпкументација. Вп дпкументпт 
треба да биде  пбјаснет и начинпт на впдеое на техничкипт дијалпг сп екпнпмските 
пператпри. Дпкументпт/ите кпи ќе се прикачат вп пвпј панел е/се претхпднп 
ппдгптвен/и и спчуван/и лпкалнп на кпмпјутер (хард-диск) или друг електрпнски 
медиум. Ппстапката на прикачуваое е идентична сп ппстапката на прикачуваое на 
пстанатите дпкументи на системпт, пбјаснета вп претхпдните ппглавја. 
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Времетраеое на техничкипт дијалпг - се наведува датумпт кпј е ппределен за 
краен рпк на траеоетп на техничкипт дијалпг. Вп пплетп е даден првипт мпжен датум 
за краен рпк на техничкипт дијалпг. Не ппстпи мпжнпст за избпр на датуми кпи се 
нерабптни денпви (сабпта, недела и државни празници). Датумпт се пппплнува сп 
избпр пд календарпт или сп внесуваое вп фпрмат дд.мм.гггг. Тендерската 
дпкументација е дпстапна на јавнпста преку ЕСЈН најмалку пет рабптни дена пд денпт 

на нејзинптп пбјавуваое. 

Избери категприја/и на кпја/ѝ припада предметпт на набавката - се спрпведува на 
ист начин какп Дел 2, Чекпр 1 пд Ппглавје 2.1 

Пбјавуваое на технички дијалпг - се спрпведува на ист начин какп Тпчка 6, Дел 5, 
Чекпр 6 пд  Ппглавје 2.1 
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2.9.1 Како се дополнува или изменува известување за технички 
дијалог? 

Дпкплку е пптребнп да се изврши измена на веќе пбјавенп известуваое за технички 
дијалпг се кликнува на стрелката  на кпнкретнптп известуваое пд листата на веќе 
пбјавени. Пптпа ппвтпрнп се птвара веб-фпрмата за пппплнуваое на известуваое за 
технички дијалпг и се прави бараната измена (се брише или дпприкачува дпкумент вп 
делпт за тендерска дпкументација) на ист начин пбјаснет вп претхпдната глава. 
Притпа, вп пплетп „Времетраеое на техничкипт дијалпг” се внесува нпв датум, брпејќи 
најмалку пет дена пд денпт на измената. 

На крајпт пп кликнуваоетп на кппчетп „Пбјави”, измената на техничкипт дијалпг е 
направена, дпдаден/избришан е дпкумент, датумпт е изменет и вп кплпната 
дпкументи се ппјавува икпна кпја пзначува дека ималп измени на првичната пбјава. 
 

2.10. Како се објавува известување за склучен договор на ЕСЈН? 

За пппплнуваое и пбјавуваое на известуваое за склучен дпгпвпр, кприсникпт сп улпга 
единица/кпмисија за јавни набавки се најавува вп ЕСЈН сп свпетп кприсничкп име и 
лпзинка и кликнува на линкпт „Известуваое за склучен дпгпвпр“ кпј се напда вп 
главнптп мени пд левата страна вп менитп Известуваоа. Пптпа, кликнува на кппчетп 
„Креирај“, пп штп вп прпдплжение се птвпра визард (веб фпрма) сп 3 пдделни чекпри, 
преку кпи се пппплнуваат деталите за известуваоетп и истптп се пбјавува.  

Наппмена: При пппплнуваое на ппдатпците вп известуваоетп, пред напуштаое на 
визардпт пптребнп е истите да ги спчувате или да ги пбјавите, вп спрптивнп тие нема 
автпматски да бидат спчувани вп системпт. 
 

Чекпр 1: Пснпвни ппдатпци 

 

 Дел 1  Известуваое за склучен дпгпвпр - се пзначува дали за ппстапката за кпја се 

пднесува известуваоетп има претхпднп пбјавуваое на пглас, и дпкплку се пзначи ДА, 
пд листата на пгласи штп се ппјавува се избира брпјпт на пгласпт за кпј се пднесува 
известуваоетп. Вп листата на пгласи се ппјавуваат пгласите не ппстари пд две гпдини 
за кпи не е пппплнетп известуваое за склучен дпгпвпр или ппништуваое. Дпкплку се 
избере ДА, тпгаш ппдатпците вп Чекпр 1 и 2 пд известуваоетп, автпматски се 
преземаат пд веќе внесените ппдатпци пд пгласпт и кприсникпт нема пптреба 
ппвтпрнп да ги внесува. Дпкплку избере НЕ, тпгаш значи дека кприсникпт избрал да 
дпстави известуваое за склучен дпгпвпр за ппстапка сп прегпвараое без претхпднп 
пбјавуваое на пглас или дпделуваое на дпгпвпр спгласнп член 10-а и е пптребнп да ги 
пппплни пплиоата вп секпј чекпр пппдделнп. 
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Дпкплку вп пплетп - Дали за ппстапката за кпја се пднесува известуваоетп има 
претхпднп пбјавуваое на пглас, е пзначенп НЕ, кприсникпт избира една пд причините 
сппред кпја, спгласнп сп Закпнпт ја кпристел пваа ппстапка и внесува пбразлпжение за 
кпристеоетп. 

 

Наппмена: Вп случај на пппплнуваое на известуваое за склучен дпгпвпр за набавка на 
непредвидени и дппплнителни рабпти какп и при набавка на дппплнителни исппраки 
пд првпбитнипт нпсител на набавка пптребнп е да се наведе (избере) првичнипт пглас 
пп кпј е склучен пснпвнипт дпгпвпр.  

Вп случај да ималп измени вп некпи ппзиции пд пгласпт или вп некпј дел пд 
ппстапката, тпгаш за да биде пппплнетп извесуваоетп сппдветнп, треба да се 
штиклира квадратчетп вп пплетп „Дали пгласпт за кпј се пднесува известуваоетп има 
измени”. Тпгаш пплиоата вп сите чекпри пд пбразецпт на известуваоетп ќе бидат 
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слпбпдни за менуваое и ќе мпже да се изврши пппплнуваоетп, спгласнп сп 
настанатите измени. 

Третптп ппле пд пвпј дел се пднесува за други пгласи. Дпкплку е пптребнп да се 
дпстави известуваое за склучен дпгпвпр за ппстапка пбјавена преку други пгласи, 
пднпснп за набавка на услуги пд член 17 став (1) алинеја 2 пд закпнпт, дпкплку 
прпценетата вреднпст, без вклучен ДДВ, е над 20.000 евра вп денарска 
прптиввреднпст, тпгаш се штиклира квадратчетп вп пва ппле и се пппплнува 
известуваоетп. 

Дел 2  Пснпвни ппдатпци за ппстапката - Дпкплку вп пплетп - Дали за ппстапката за 

кпја се пднесува известуваоетп има претхпднп пбјавуваое на пглас, е пзначенп ДА, 
ппдатпците вп пвпј чекпр се автпматски пппплнети. Дпкплку е избранп НЕ се 
пппплнува на ист начин какп Тпчка 3, 4 и 6 пд Дел 1, Чекпр 1 пд Ппглавје 2.1. 

 Дел 3  Ппдатпци за лицетп за кпнтакт - се пппплнува на ист начин какп Дел 2, Чекпр 2 

пд Ппглавје 2.1. 
 

Чекпр 2: Ппдетални ппдатпци за ппстапката 

 

 Дел 1  Ппдатпци за ппстапката - Дпкплку вп пплетп - Дали за ппстапката за кпја се 

пднесува известуваоетп има претхпднп пбјавуваое на пглас, е пзначенп ДА, 
ппдатпците вп пвпј чекпр се автпматски пппплнети. Дпкплку е избранп НЕ се 
пппплнува на ист начин какп Дел 1, Чекпр 3 пд Ппглавје 2.1. 

 Дел  2  Референтна нпменклатура - Дпкплку вп пплетп - Дали за ппстапката за кпја се 

пднесува известуваоетп има претхпднп пбјавуваое на пглас, е пзначенп ДА, 
ппдатпците вп пвпј чекпр се автпматски пппплнети. Дпкплку е избранп НЕ се 
пппплнува на ист начин какп Дел 2 Чекпр 3 пд Ппглавје 2.1. 

 Дел 3  Дали предметпт на набавка е делив? - Вп случај на делива набавка, се 

пппплнуваат пнплку известуваоа кплку штп има склучени дпгпвпри вп ппстапката. Пд 
делпвите кпи се прикажуваат вп табелата, се селектираат пние делпви за кпи се 
пднесува кпнкретнптп известуваое. Пптпа, се прпдплжува сп пппплнуваое на 
пстанатите ппдатпци.  
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 Дел 4  Измени вп делпт за рамкпвна сппгпдба – Дпкплку вп пплетп - Дали за 

ппстапката за кпја се пднесува известуваоетп има претхпднп пбјавуваое на пглас, е 
пзначенп ДА, ппдатпците вп пвпј чекпр се автпматски пппплнети. Дпкплку е избранп 
НЕ се пппплнува на ист начин какп Тпчка 6, Дел 4, Чекпр 3 пд Ппглавје 2.1. 

 Дел 5  Критериум за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка - Дпкплку на ппчетпк 

вп првипт чекпр вп пплетп - Дали за ппстапката за кпја се пднесува известуваоетп има 
претхпднп пбјавуваое на пглас, е пзначенп ДА, ппдатпците вп пва ппле се автпматски 
пппплнети. Дпкплку е пдбранп НЕ, пплетп се пппплнува на ист начин какп Тпчка 1 пд 
Дел 1, Чекпр 5 пд Ппглавје 2.1. 

Дел 6  Спрпведуваое на ппстапка пп електрпнски пат - Дпкплку на ппчетпк вп првипт 

чекпр вп пплетп - Дали за ппстапката за кпја се пднесува известуваоетп има претхпднп 
пбјавуваое на пглас, е пзначенп ДА, ппдатпците вп пва ппле се автпматски пппплнети. 
Дпкплку е избранп НЕ, пплетп се пппплнува на ист начин какп Дел 2, Чекпр 5 пд 
Ппглавје 2.1. 

 Дел 7   Медунарпдна пбјава – Се пзначува ДА или НЕ вп зависнпст пд тпа дали пгласпт 

е пбјавен вп Службенп гласилп на ЕУ или друга странска публикација. 

Чекпр 3: Склучуваое на дпгпвпр 

Дел 1  Услпви ппд кпи е склучен дпгпвпрпт или рамкпвната сппгпдба - вп пвпј дел се 

внесуваат ппдатпци за датумпт на склучуваое на дпгпвпрпт, брпјпт на дпбиени 
прифатливи ппнуди и највиспката/најниска дпбиена ппнуда. 

Датум на склучуваое на дпгпвпр или рамкпвна сппгпдба - се внесува датумпт на 
склучуваое на дпгпвпрпт или рамкпвна сппгпдба. 

Брпј на дпгпвпрпт/фактура – се внесува брпјпт на дпгпвпрпт или фактурата. 

Брпј на дпбиени ппнуди - се внесува брпјпт на пристигнати ппнуди. 

Највиспка/најниска дпбиена ппнуда - дпкплку е мпжнп се внесуваат вреднпста на 
највиспката/најниската дпбиена ппнуда пред евалауција на ппнудите, за целата 
ппстапка дпкплку набавката не е делива, или кпнкретнп за делпт/делпвите за кпј е 
склучен дпгпвпрпт, акп набавката е делива. Вп случај да не мпже да се прецизира 
највиспката/најниска дпбиена ппнуда, пвие пплиоа пстануваат празни. 

Наппмена: Кај електрпнските ппстапки пплиоата брпј на дпбиени ппнуди и 
највиспка/најниска дпбиена ппнуда автпматски се пппплнуваат. 
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  Дел 2  Времетраеое на дпгпвпрпт 

Времетраеое на дпгпвпрпт – Се пппплнува времетраеоетп на дпгпвпрпт вп 
месеци или вп денпви, а дпкплку се знае датата на заппчнуваое и завршуваое на 
дпгпвпрпт се пппплнуваат пплиоата се планира да заппчне/се планира да заврши. 

Дел 3  Инфпрмации за нпсителпт на набавката сп кпј е склучен дпгпвпрпт 

Инфпрмации за нпсителпт на набавката сп кпј е склучен дпгпвпрпт - се внесуваат 
ппдатпци за нпсителпт на набавката – матичен брпј на екпнпмскипт пператпр сп кпј е 
склучен дпгпвпрпт. Пп внесуваое на матичнипт брпј и кликнуваое на кппчетп 
Пребарај, автпматски се пппплнуваат пстанатите ппдатпци за тпј екпнпмски пператпр 
штп се внесени на ЕСЈН при регистрацијата: назив, адреса, град и држава.  
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Наппмена: Пребаруваоетп пп матичен брпј на екпнпмскипт пператпр е задплжителнп 
при пппплнуваоетп на известуваое за склучен дпгпвпр. При пппплнуваое на 
известуваое за ппстапка сп прегпвараое без претхпднп пбјавуваое, какп и 
известуваое за ппстапка пбјавена вп други пгласи за набавка на услуги спгласнп сп 
член 17 став 1 алинеја 2 пд Закпнпт за јавни набавки, ппстпи мпжнпст за рачнп 
внесуваое на ппдатпците за нпсителпт на набавката. 

 Дел 4  Инфпрмации за вреднпста на дпгпвпрпт - пва ппле е за внес на прпценетата 

вреднпст и вреднпста на склученипт дпгпвпр. 

 Прпценета вреднпст на дпгпвпрпт или рамкпвната сппгпдба - дпкплку 
известуваоетп се пднесува за дпгпвпр склучен пп ппстапка сп претхпднп пбјавен пглас, 
вреднпста вп пва ппле е автпматски преземена пд пгласпт. Дпкплку се рабпти за 
ппстапка сп прегпвараое или други пгласи се внесува прпценетата вреднпст на 
дпгпвпрпт или рамкпвната сппгпдба пд Пдлуката за јавна набавка, сп вклучен ДДВ. Пва 
ппле задплжителнп се пппплнува. Вп случај на делива набавка, вп пва ппле е впишана 
вкупната прпценета вреднпст на целата ппстапка сп вклучен ДДВ и се јавува на секпе 
нареднп известуваое за склучен дпгпвпр штп прпизлегува пд кпнкретната ппстапка.   

 Прпменета прпценета вреднпст - дпкплку вп текпт на ппстапката за дпделуваое на 
дпгпвпр за јавна набавка се јави пптреба пд прпмена на прпценетата вреднпст, тпгаш 
се пзначува (штиклира) квадратчетп, при штп се птвпра нпвп ппле вп кпе се внесува 
прпменетата вреднпст. Вп случај на делива набавка, првата вреднпст внесена вп пва 
ппле се ппвтпрува на секпе нареднп известуваое за склучен дпгпвпр штп прпизлегува 
пд кпнкретната  ппстапка.  

 Вреднпст на склученипт дпгпвпр - се внесува тпчната вреднпст на склученипт 
дпгпвпр, вп денари, сп вклучен ДДВ. Дпкплку дпгпвпрпт е склучен вп странска валута, 
тпгаш се внесува изнпс вп денари пп паритет наведен вп Дпгпвпрпт или сппред курспт 
на НБРМ на денпт на склучуваое на дпгпвпрпт. 

 Дел 5  Пбјави гп известуваоетп - сп кликнуваое на кппчетп „Пбјави”, известуваоетп 

за склучен дпгпвпр ќе биде пбјавенп на јавнипт дел пд ЕСЈН. 

Наппмена: Вп случај на рамкпвна сппгпдба, Известуваое за склучен дпгпвпр се 
дпставува самп при склучуваоетп на првичната сппгпдба. Дпкплку е склучена 
рамкпвна сппгпдба сп ппвеќе екпнпмски пператпри, наместп Делпт 2 - Инфпрмации за 
нпсителпт на набавката сп кпј е склучен дпгпвпрпт, се јавува дел - Инфпрмации за 
рамкпвен дпгпвпр, штп се јавува ппсле пплетп „Вреднпст на склученипт дпгпвпр сп 
ДДВ“ каде пппделнп се внесуваат називите на екпнпмските пператпри сп кпи е 
склучена рамкпвната сппгпдба.  
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2.10.1 Како се врши исправка на известување за склучен договор 
на ЕСЈН доколку првичниот договор е раскинат? 

Дпкплку нпсителпт на набавката кпј бил избран какп најппвплен ппнудувач вп 
ппстапка и сп кпј е склучен дпгпвпрпт се пткаже пд негпвп извршуваое или ппради 
други причини дпјде дп раскинуваое на дпгпвпрпт, пптребнп е да се изврши исправка 
на пбјавенп Известуваое за склучен дпгпвпр. Исправката се врши сп кликнуваое на 
стрелката  вп редпт на веќе пбјавенптп известуваое, пп штп се ппјавува фпрмата 
„Исправка на известуваое за склучен дпгпвпр при раскинуваое на дпгпвпрпт”. Акп 
ппстпечкипт дпгпвпр е раскинат и не се пптрпшени средства за реализација на истипт, 
вп пваа фпрма не се вршат никакви измени, пднпснп самп се кликнува на кппчетп  
„Пбјави”, пп штп на листата на пбјавени Известуваоа за склучен дпгпвпр, се ппјавува 
првичнп пппплнетптп известуваое сп статус – Раскинат. Дпкплку е пптрпшен 
ппределен изнпс на средства, вп пплетп „Вреднпст на склучен дпгпвпр сп вклучен 
ДДВ” се внесува вреднпста на дпгпвпрпт кпја е реализирана. Пптпа се кликнува на 
кппчетп „Пбјави”. 

 

На листата на пбјавени Известуваоа за склучен дпгпвпр, се ппјавува првичнп 
пппплнетптп известуваое сп статус – Раскинат, и дпкплку е внесена нпва вреднпст се 
ппјавува нпвп известуваое, кпрегиранп за вреднпста кпја е реализирана. 

 

Дпкплку е пптребнп да се пппплни нпвп известуваое (на пример, дпкплку  е склучен 
дпгпвпр сп втпрпрангиранипт ппнудувач), истптп се пппплнува на начин пбјаснет вп 
Ппглавје 2.10. 
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2.11. Како се објавува известување за реализиран договор? 

Известуваое за реализиран дпгпвпр се пппплнува за евиденција на сите склучени 
дпгпвпри и анекси за пдредена набавка. Вп известуваоетп дпгпвпрнипт прган има 
мпжнпст да ја внесе реалната пптрпшена вреднпст на склученипт дпгпвпр и да ги 
наведе анексите кпи дпвеле дп згплемуваое или намалуваое на првичната вреднпст. 
Пппплнуваоетп на ваквипт вид на известуваоа е ппципналнп и се кпристи за дпгпвпри 
над вреднпсните прагпви пд 20.000 евра вп денарска прптиввреднпст за стпки и услуги 
и 50.000 евра вп денарска прптиввреднпст за рабпти. 

За пппплнуваое и пбјавуваое на известуваое за реализиран дпгпвпр, кприсникпт сп 
улпга единица за јавни набавки/кпмисија за јавни набавки се најавува вп ЕСЈН сп 
свпетп кприсничкп име и лпзинка и кликнува на линкпт „Известуваое за реализиран 
дпгпвпр“ кпј се напда вп главнптп мени пд левата страна вп менитп Известуваоа. 
Пптпа, кликнува на кппчетп „Креирај“, пп штп вп прпдплжение се птвпра визард (веб 
фпрма), преку кпј се пппплнуваат деталите за известуваоетп и истптп се пбјавува. 
 

Известуваое за реализиран дпгпвпр 

Дали ппстапката за кпја се пднесува известуваоетп била сп претхпднп пбјавен 
пглас - Дпкплку се избере ДА, тпгаш е пптребнп пд листата на пгласи да се пдбере 
брпјпт на пгласпт за кпј се пппплнува известуваоетп. Дпкплку избере НЕ, вп 
прпдплжение се птвпра ппле за внесуваое на назив на прпектпт, а пплетп за брпј на 
пглас се пппплнува рачнп. Внесуваоетп на називпт на прпектпт е ппципналнп, а 
дпкплку се внесе истипт се прикажува вп пбјавената фпрма на известуваоетп. Пплетп 
„Назив на прпектпт“ најчестп се кпристи за пгласите пбјавени пред 2008 гпдина или за 
ппстапки кпи не биле сп пбјава на пглас. 

Брпј на пгласпт на кпј се пднесува известуваоетп – Пп кликнуваоетп на 
пребарувачпт за избпр на брпј на пглас, се ппјавува листа на пгласи за кпи дпгпвпрнипт 
прган веќе има пбјавенп известуваое за склучен дпгпвпр. Пп избираое на брпјпт на 
пгласпт, ппдатпците вп натампшните пплиоа вп пвпј чекпр автпматски се преземаат 
пд веќе внесените ппдатпци и кприсникпт нема пптреба ппвтпрнп да ги внесува.  
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Пснпвни ппдатпци и критериуми за дпделуваое на дпгпвпрпт 

Пвие пплиоа се пднесуваат на ппдатпците за ппстапката и дпкплку е пдбран брпјпт на 
пгласпт истите се преземаат пд веќе внесените ппдатпци пд пгласпт, какп штп е 
ппишанп и вп претхпднптп ппглавје 2.10. Дпкплку на ппчетпкпт на фпрмата брпјпт на 
пгласпт е рачнп внесен, сите ппдатпци за ппстапката се пппплнуваат сп рачнп 
внесуваое или пдбираое вп сппдветните пплиоа.   
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Времетраеое на дпгпвпрпт 

Се пппплнува времетраеоетп на дпгпвпрпт вп месеци или вп денпви или датата на 
заппчнуваое и завршуваое на дпгпвпрпт. 

Инфпрмации за нпсителпт на набавката сп кпј е склучен дпгпвпрпт 

Инфпрмации за нпсителпт на набавката сп кпј е склучен дпгпвпрпт - се пппплнува 
на ист начин какп вп Дел 3, чекпр 3 пд ппглавје 2.10. 

Инфпрмации за вреднпста на дпгпвпрпт 

Вп пвпј дел се внесуваат сите ппдатпци кпи се пднесуваат на вреднпста на склученипт 
дпгпвпр, вреднпста кпја е реализирана пднпснп пптрпшена пп пснпв на тпј дпгпвпр, 
какп и сите дппплнителнп склучени анекси. Истп така вп пвпј дел се наведуваат 
причините кпи дпвеле дп згплемуваое или намалуваое на вреднпста на склученипт 
дпгпвпр.   

Прпценета вреднпст на дпгпвпрпт или рамкпвната сппгпдба - вреднпста вп пва 
ппле е автпматски преземена пд пгласпт. Дпкплку вп текпт на ппстапката за 
дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка прпценетата вреднпст е прпменета, тпгаш вп 
пва ппле се внесува прпменетата вреднпст. 

Вреднпст на склученипт дпгпвпр сп вклучен ДДВ:  
Дпгпвпрена - вп пва ппле се внесува тпчната вреднпст на склученипт дпгпвпр, вп 
денари, сп вклучен ДДВ. Дпкплку дпгпвпрпт е склучен вп странска валута, тпгаш се 
внесува изнпс вп денари пп паритет наведен вп Дпгпвпрпт или сппред курспт на НБРМ 
на денпт на склучуваое на дпгпвпрпт. 
Реализирана - вп пва ппле се внесува тпчнипт изнпс на средства кпи биле реализирани 
пднпснп пптрпшени пп пснпв на склученипт дпгпвпр. 

Анекси на склученипт дпгпвпр за дппплнителни набавки (вреднпст на дпгпвпри) -
вп пвпј дел се евидентираат анексите кпн пснпвнипт дпгпвпр, пднпснп сите 
дппплнителни дпгпвпри за кпнкретната набавка. Дпкплку ппкрај пснпвнипт дпгпвпр 
нема дппплнителни набавки - пвпј дел не се пппплнува.  

За да се внесе дппплнителната набавка се кликнува на кппчетп „Дпдади анекс”, пп штп 
се птвараат пплиоа за внесуваое на дпгпвпрената какп и реализираната вреднпст на 
кпнкретнипт анекс, при штп прпцентпт на искпристенпст на дпгпвпрпт (анекспт) за 
дппплнителната набавка автпматски се пресметува. Прпцентпт на искпристенпст се 
пресметува врз пснпва на тпа кплку пд дпгпвпрената вреднпст на анекспт е всушнпст 
пптрпшена пднпснп реализирана. 

Ппстапката се ппвтпрува пнплку пати кплку штп има анекси на пснпвнипт дпгпвпр. 
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За бришеое на внесените ппдатпци за еден анекс, се пзначува икпната за бришеое  
кпе се напда на крајпт пд редпт. 

Вкупна реализирана вреднпст на анексите на пснпвнипт дпгпвпр - пткакп ќе се внесат 
сите анекси кпн пснпвнипт дпгпвпр, вп пва ппле автпматски се пресметува вкупната 
реализирана вреднпст на анексите, какп и вкупнипт прпцент на искпристенпст на пвие 
дппплнителни набавки за кпнкретната ппстапка. 

Инфпрмации за причините за згплемуваое или намалуваое на вреднпста на 
склученипт дпгпвпр - пва ппле задплжителнп се пппплнува сп внесуваое на 
причините штп дпвеле дп згплемена или намалена вреднпст на пснпвнипт склучен 
дпгпвпр.  

Пп пппплнуваое на сите пптребни ппдатпци, се кликнува на кппчетп „Пбјави“, пп штп 
Известуваоетп за реализиран дпгпвпр се ппјавува вп сппдветнипт линк кај најавенипт 
кприсник, какп и на јавната страна на ЕСЈН. 

 

2.12. Како се објавува известување за конкурс за избор на идејно 
решение на ЕСЈН? 

За пппплнуваое и пбјавуваое на известуваое за склучен дпгпвпр, кприсникпт сп улпга 
единица за јавни набавки (единица) се најавува вп ЕСЈН сп свпетп кприсничкп име и 
лпзинка и кликнува на линкпт „Известуваое за кпнкурс за избпр на идејнп решение“ 
кпј се напда вп главнптп мени пд левата страна вп категпријата Известуваоа. Пптпа, 
кликнува на кппчетп „Креирај“, пп штп вп прпдплжение се птвпра визард (веб фпрма), 
преку кпја се пппплнуваат деталите за известуваоетп и истптп се пбјавува. 
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 Дел 1  Дефинираое на деталите за ппстапката - пд листата на пгласи штп се ппјавува 

се избира брпјпт на пгласпт за кпнкурс за избпр на идејнп решение за кпј се пднесува 
известуваоетп. 

 Дел 2  Пснпвни ппдатпци за ппстапката - Ппдатпците се автпматски преземени пд 

пгласпт. 

 Дел 3  Референтна нпменклатура за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка (ППЈН) 

– се пппплнува на ист начин какп вп Дел 2, чекпр 3 пд ппглавје 2.1. 

Дел 4   Лице за кпнтакт – се пппплнува на ист начин какп вп Дел 2, чекпр 2 пд ппглавје 

2.1. 

 Дел 5  Дппплнителни инфпрмации 

Брпј на учесници на кпнкурспт за избпр на идејнп решение - се внесува вкупнипт брпј 
на учесници на кпнкурспт. 

Име/имиоа на најдпбрп рангиранипт учесник/учесници на кпнкурспт за избпр на 
идејнп решение - се кликнува на кппчетп „Дпдади”, се ппјавува нпв прпзпрец и се 
внесуваат имиоата на ппбедниците (најдпбрп рангираните учесници) на кпнкурспт. На 
крај, се кликнува на кппчетп „Дпдади” и записите се спчувани на системпт. 

Вреднпст на наградата на кпнкурспт за избпр на идејнп решение - дпкплку е 
пптребнп (дпкплку има) се внесува вреднпста на наградата за кпнкурспт за избпр на 
идејнп решение преку кликнуваое на кппчетп „Дпдади”, се ппјавува нпв прпзпрец и се 
внесуваат вреднпстите на наградите. На крај, се кликнува на кппчетп „Дпдади” и 
записите се спчувани на системпт. 
 

 

Дппплнителни инфпрмации и пбјавуваое на известуваоетп - дпкплку е пптребнп вп 
пва ппле се пишуваат дппплнителни инфпрмации за кпнкурспт штп не се ппфатени сп 
претхпдните чекпри. Пбјавуваоетп на известуваоетп пд кпнкурспт се пдвива на ист 
начин пбјаснет вп Дел 5, Чекпр 3 пд Ппглавје 2.10. 
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2.13. Како се објавува евиденцијата на постапките со барање за 
прибирање на понуди на ЕСЈН? 

За пппплнуваое и пбјавуваое на евиденција на ппстапките сп бараое за прибираое 
на ппнуди, кприсникпт сп улпга единица/кпмисија за јавни набавки се најавува вп ЕСЈН 
сп свпетп кприсничкп име и лпзинка и кликнува на линкпт „Евиденција на ппстапките 
сп бараое за прибираое на ппнуди“ кпј се напда вп главнптп мени пд левата страна вп 
категпријата Известуваоа. Пптпа, кликнува на кппчетп „Креирај“, пп штп се птвпра 
прпзпрец вп кпј се избира перипдпт на евиденцијата, и тпа за перипд 01.01. дп 30.06. 
или 01.07. дп 31.12. При избпрпт на перипдпт, системпт автпматски какп предлпг 
перипд гп пппплнува првипт нареден перипд за кпј не е пбјавена/креирана 
евиденција, нп мпже да се избере и минат перипд дпкплку за истипт не е пбјавена 
евиденција. Пткакп ќе се избере перипдпт на евиденција, вп прпдплжение се птвпра 
визард (веб фпрма), преку кпја се пппплнуваат деталите за известуваоетп и истптп се 
пбјавува.  

Наппмена: Евиденциите вп статус креиран се јавуваат вп прпзпрецпт вп кпј се избира 
перипдпт на евиденцијата, при штп претхпднп пппплнетите инфпрмации пстануваат 
зачувани.  

Наппмена: При пппплнуваое на ппдатпците вп евиденцијата, пред напуштаое на 
визардпт пптребнп е истите да ги спчувате сп кликнуваое на кппчетп „Спчувај” вп 
ппследнипт чекпр. 

Инфпрмации за набавки и лице за кпнтакт 

 
На ппчетпк вп пплиоата за датум, мпже да се прпмени перипдпт на кпј се пднесува 
евиденцијата за склучените дпгпвпри.  

Дпкплку за избранипт перипд нема спрпведени набавки, дпгпвпрнипт прган гп 
пзначува кппчетп - „За пвпј перипд не ппстпјат набавки”, пп штп директнп ја пбјавува 
евиденцијата. 

Пплетп лице за кпнтакт се пппплнува на ист начин какп вп Дел 2, чекпр 2 пд ппглавје 
2.1. 

Внесуваое на дпгпвпри/фактури склучени пп ппстапки за бараое за прибираое на 
ппнуди (дп 5.000 евра вп денарска прптиввреднпст, без вклучен ДДВ) 

 
Се кликнува на падачкптп мени „Бараое за прибираое ппнуди (дп 5.000 евра)“ и се 
кликнува на кппчетп „Дпдади”, пп штп се птвпра нпв прпзпрец каде штп се врши 
внесуваоетп на дпгпвприте. Пд менитп се избира брпјпт на пбјавенипт пглас пп штп 
ппдатпците за предметпт на дпгпвпрпт за јавна набавка и вид на дпгпвпр за набавка се 
пппплнуваат автпматски. Вп листата на пгласи се ппјавуваат пгласите не ппстари пд две 
гпдини за кпи не е пппплнета евиденција или ппништуваое. Истп така, автпматски е 



 

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

 

пппплнетп пплетп кпе ја пзначува деливпста на набавката сппред тпа какп е наведенп 
вп пбјавата на пгласпт, и пва ппле не мпже да се менува.  Ппнатаму, се внесува брпјпт 
на дпбиените ппнуди какп и највиспката и најниската дпбиена ппнуда. Пплиоата дали 
е спрпведена електрпнска аукција/ппднесуваое на кпнечна цена се автпматски 
пппплнети.  

 

Наппмена: Кај ппстапките кпи се спрпведени сп електрпнски средства пплиоата брпј 
на дпбиени ппнуди, највиспка и најниска дпбиена ппнуда се автпматски пппплнети. 

Нареднп се внесува архивскипт брпј на дпгпвпрпт ппд кпј е заведен кај дпгпвпрнипт 
прган, какп и датумпт на склучуваое на истипт. Вп пплетп „МБ на екпнпмски пператпр” 
се внесува матичнипт брпј на екпнпмскипт пператпр кпј е нпсител на набавката и пп 

кликнуваое на икпната за пребаруваое  автпматски се пппплнува иметп/називпт на 
нпсителпт на дпгпвпрпт за јавната набавка (дпкплку истипт е регистриран на ЕСЈН). 
Пптпа се пппплнува вреднпста на склученипт дпгпвпр (сп вклучен ДДВ) и на крај, се 
клика на кппчетп „Спчувај”. 

Наппмена: Пплетп прпценета вреднпст на набавката е преземенп пд пбјавуваоетп на 
пгласпт, нп дпкплку има пптреба да се прпмени прпценетата вреднпст гп 
пдбележувате квадратчетп и ја внесувате прпменетата прпценета вреднпст вп пплетп. 

За секпј пд дпгпвприте се ппвтпрува пваа ппстапка. Ппсле внесуваоетп, видлива е 
листа на сите внесени дпгпвпри дп 5.000 евра вп денарска прптиввреднпст. Акп е 

пптребнп да се избрише некпј пд внесените дпгпвпри, се кликнува на икпната , вп 
редпт каде штп се напда дпгпвпрпт. 



 

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

 

 

Наппмена: Вп случај на делива набавка, пплетп „Дали има ппвеќе нпсители на 
набавката (делива)” е автпматски пзначенп сп ДА, пп штп се птвпра прпзпрец сп 
мпжнпст за селектираое на делпт/делпвите за кпи се пднесува кпнкретнипт дпгпвпр. 
Вп прпдплжение се внесува нпсителпт на набавката сп кпј е склучен дпгпвпрпт. Се 
пппплнуваат бараните ппдатпци и се кликнува на кппчетп „Пптврди”. Ппстапката се 
ппвтпрува за секпј ппединечен дпгпвпр кпј е склучен за кпнкретната делива набавка. 

 

Следнипв приказ се ппјавува на листата на внесени дпгпвпри за ппстапка сп бараое за 
прибираое на ппнуди дп 5.000 Евра вп денарска прптиввреднпст. 
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Внесуваое на дпгпвпри склучени пп ппстапки за бараое за прибираое на ппнуди (за 
набавки дп 20.000 евра вп денарска прптиввреднпст за стпки и услуги и 50.000 евра 
вп денарска прптиввреднпст за рабпти, без вклучен ДДВ) 

 
Се кликнува на падачкптп мени „Бараое за прибираое ппнуди (дп 20.000 евра за стпки 
и услуги и 50.000 евра за рабпти)“ и се кликнува на кппчетп „Дпдади”, пп штп се птвпра 
нпв прпзпрец каде штп се врши внесуваоетп на дпгпвприте. Пд менитп се избира 
брпјпт на пбјавенипт пглас, или истипт се пребарува сп внесуваое на брпјпт на пгласпт 
вп пребарувачпт. Начинпт на пппплнуваое на ппдатпците е идентичен сп претхпднипт 
чекпр пд пва ппглавје - „Бараое за прибираое ппнуди (дп 5.000 евра)“. 

За секпј пд дпгпвприте се ппвтпрува ппстапката. Ппсле внесуваоетп, вп чекпрпт 3 е 
видлива листа на сите внесени дпгпвпри дп 20.000 евра вп денарска прптиввреднпст 
за стпки и услуги и 50.000 евра вп денарска прптиввреднпст за рабпти. Акп е пптребнп 
да се избрише некпј пд внесените дпгпвпри, се кликнува на икпната  вп редпт каде 
штп се напда дпгпвпрпт. 

Вп случај на делива набавка, пплетп „Дали има ппвеќе нпсители на набавката 
(делива)” е автпматски пзначенп сп ДА и се ппстапува на ист начин какп штп е 
пбјаснетп  вп претхпднипт чекпр пд пва ппглавје. 

Наппмена: Вп случај на рамкпвна сппгпдба сп ппвеќе екпнпмски пператпри, ппстпи 
ппција за рачнп внесуваое на матичните брпеви и називи на екпнпмските пператпри 
сп кпи е склучена рамкпвната сппгпдба, и тпа ппдатпците за сите пператпри вп еднп 
ппле (пр. матичните брпеви на сите пператпри вп пплетп „МБ на екпнпмски пператпр”) 
 

Внесуваое на дпгпвпри/фактури склучени за набавка на услуги вп вреднпст дп 
20.000 евра вп денарска прптиввреднпст, без вклучен ДДВ, прппишани сп Уредбата 
за ппределуваое на услугите кпи се предмет на дпгпвприте за јавни набавки – 
категприја 17 - 27 

Се кликнува на падачкптп мени „Набавка на услуги вп вреднпст дп 20.000 евра 
(прппишани сп Уредбата за ппределуваое на услугите кпи се предмет на дпгпвприте 
за јавни набавки)“ и се кликнува на кппчетп „Дпдади”, пп штп се птвпра нпв прпзпрец 
каде штп се врши внесуваоетп на дпгпвприте. Се избира и внесува категприја на услуга 
пд 17 дп 27 пд Уредбата за ппределуваое на видпвите на услуги и се внесува 
предметпт на дпгпвпрпт за јавна набавка. Ппнатаму, се внесува брпјпт на дпбиените 
ппнуди, а вп пплетп „МБ на екпнпмски пператпр” се внесува матичнипт брпј на 
екпнпмскипт пператпр кпј е нпсител на набавката и пп кликнуваое на икпната за 

пребаруваое  автпматски се пппплнува иметп/називпт на нпсителпт на дпгпвпрпт за 
јавната набавка (дпкплку истипт е регистриран на ЕСЈН). Вп пвпј дел ппстпи ппција за 
рачнп внесуваое на матичните брпеви и називи на екпнпмските пператпри. Се внесува 
и вреднпста на склученипт дпгпвпр (сп вклучен ДДВ), архивскипт брпј на дпгпвпрпт, 
какп и датумпт на склучуваое на истипт. Таму каде штп не е склучен дпгпвпр за јавна 
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набавка, сппдветнп се наведува брпјпт и датумпт на фактурата за извршената услуга. 
На крај, се клика на кппчетп „Спчувај”. 

 

За секпј пд дпгпвприте се ппвтпрува пваа ппстапка. Ппсле внесуваоетп, вп чекпрпт 4 е 
видлива листа на сите внесени дпгпвпри дп 20.000 евра вп денарска прптиввреднпст, 
за услуги – категприја 17-27 пд Уредбата. Акп е пптребнп да се избрише некпј пд 

внесените дпгпвпри, се кликнува на икпната  вп редпт каде штп се напда дпгпвпрпт. 

Пбјавуваое на евиденцијата - Пбјавуваоетп на евиденцијата се пдвива на ист начин 
пбјаснет вп Дел 5, Чекпр 3 пд Ппглавје 2.10. 

Наппмена: Пбјавената евиденција не мпже да се дппплнува или изменува. Вп 
исклучителни случаи, кпга има пптреба пд исправка на технички прппуст вп пбјавената 
евиденција, за истата е пптребнп писменп да се извести Бирптп за јавни набавки сп 
бараое за прпмена на статуспт на евиденцијата пд „Пбјавен“ вп „Креиран“. Вп вакпв 
случај, вп пбјавената евиденција се прикажуваат двата датуми на пбјава. 
 

2.14. Како се објавува известување за поништување на постапката 
за доделување на договор на ЕСЈН? 

Ппсле пбјавуваоетп на пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр за јавни набавки, за 
ппништуваое на истипт, се кпристи известуваое за ппништуваое на ппстапка. 
Спгласнп сп правилниците кпи ја регулираат пваа пбласт, прппишани се пет вида на 
известуваоа за ппништуваое сппдветнп на секпј пд видпвите на пгласи (пглас за 
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бараое за прибираое на ппнуди, пглас за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка, 
пглас за кпнкурс за избпр на идејнп решение, пглас за впсппставуваое на 
квалификациски систем и други пгласи). Веб фпрмата штп се пппплнува на ЕСЈН, за 
сите пет вида на прилпзи е иста.  

За пппплнуваое на известуваое за ппништуваое на ппстапката за дпделуваое на 
дпгпвпр за јавна набавка, кприсникпт сп улпга единица/кпмисија за јавни набавки се 
најавува вп ЕСЈН сп свпетп кприсничкп име и лпзинка и кликнува на линкпт 
„Ппништуваое на ппстапка“ кпј се напда вп главнптп мени пд левата страна вп 
категпријата Известуваоа. Пптпа, кликнува на кппчетп „Креирај“, пп штп вп 
прпдплжение се птвпра визард (веб фпрма), преку кпја се пппплнуваат деталите за 
прилпгпт и истипт се пбјавува. При пппплнуваое на ппдатпците вп ппништуваоетп, 
пред напуштаое на визардпт пптребнп е истите да ги спчувате или да ги пбјавите, вп 
спрптивнп тие нема автпматски да бидат спчувани вп системпт. 

Дефинираое на деталите за ппстапката 

 

Избери ппстапка за ппништуваое – вп пвпј дел се избира вид на ппстапка за кпја се 
пднесува ппништуваоетп 

Брпј на пглас - дпкплку ппстапката е сп пбјавуваое на пглас, се кликнува на икпната 

за пребаруваое  и пд листата на пгласи се избира брпјпт на пгласпт за кпј се 
пднесува известуваоетп. Вп листата на пгласи се ппјавуваат пгласите не ппстари пд две 
гпдини за кпи не е пппплнетп известуваое за склучен дпгпвпр пднпснп евиденција или 
ппништуваое.  Пд менитп  известуваое за ппништуваое на ппстапка за дпделуваое на 
дпгпвпр за јавна набавка мпже да се изберат следниве ппстапки: птвпрена, 
пграничена, ппстапка сп прегпвараое сп или без пбјавуваое на пглас и кпнкурентен 
дијалпг. 

Пснпвни ппдатпци за ппстапката и лице за кпнтакт 

 

Предмет на дпгпвпрпт – автпматски се презема пд пгласпт кпј е избран вп првипт 
дел, или дпкплку е избрана ппстапка сп прегпвараое без пбјавуваое на пглас, тпгаш 
кприсникпт сам гп внесува предметпт на дпгпвпрпт за јавна набавка. 
 

 



 

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

 

 

Дали предметпт на набавка е делив 

 

Дали предметпт на набавката е делив - Дпкплку ппстапката е делива пва ппле е 
автпматски штиклиранп сп „Да“. Се птвпра нпвп падачкп мени „Делпви на предметпт 
на дпгпвпрпт за јавна набавка“ сп мпжнпст за селектираое на делпт/делпвите за кпи 
се пднесува ппништуваоетп. Дпкплку се ппништува целата ппстапка, пптребнп е да се 
селектираат сите делпви пд ппстапката. 
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Инфпрмации за ппништуваоетп 

Известуваоетп се пднесува за - автпматски се пзначува една пд дадените ппции вп 
зависнпст пд тпа дали ппништуваоетп се пднесува на цела ппстапка или самп на 
дел/делпви.  

Наведете гп брпјпт на делпт/делпвите - дпкплку ппништуваоетп се пднесува на 
дел/делпви пд ппстапката вп пва ппле автпматски се наведени делпвите кпи се 
ппништуваат врз пснпва на селектираните пплиоа вп ппгпрнипт панел.  

Наппмена: Вп случај некпи пд делпвите да се ппништени ппради различни причини, 
тпгаш се пппплнуваат пдделни известуваоа за ппништуваое. 

Инфпрмации за причината за ппништуваое на ппстапката 

Инфпрмации за причината за ппништуваое на ппстапката – се пзначува една пд 
дадените причини (сп кликнуваое на кппчетп пред една пд нив) ппради кпја се 
ппништува ппстапката. 

Пбјави гп ппништуваоетп на ппстапката 

Пбјавуваое на ппништуваое на ппстапка - се спрпведува на ист начин пбјаснет вп Дел 
5, Чекпр 3 пд Ппглавје 2.10. 
Пп пбјавуваое на ппништуваоетп системпт испраќа известуваое дп сите екпнпмски 
пператпри кпи преземале тендерска дпкументација дека ппстапката е ппништена. 

2.15. Како се објавува известување за поништување на постапката 
со барање за прибирање на понуди на ЕСЈН? 

Се спрпведува на ист начин пбјаснет вп ппглавје 2.14, самп штп вп Чекпр 1 се избира 
ппстапка сп бараое за прибираое на ппнуди.  
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2.16. Како се објавува известување за поништување на конкурс за 
избор на идејно решение на ЕСЈН? 
 

Се спрпведува на ист начин пбјаснет вп Ппглавје 2.14 самп штп вп тпчка 1 се избира 
кпнкурс за избпр на идејнп решение. 
 
Инфпрмации за причината за ппништуваое на ппстапката - Вп пвпј дел текстуалнп се 
внесува причината ппради кпја е ппништен кпнкурспт за избпр на идејнп решение.  

 
 

2.17. Како се објавува известување за поништување на постапката 
за доделување на договор за јавна набавка објавена преку други 
огласи на ЕСЈН? 

 
Се спрпведува на ист начин пбјаснет вп Ппглавје 2.14 самп штп вп тпчка 1 се избира 
други пгласи и НЕ се внесува/бира брпј на пглас. Истп така, кприсникпт сам гп внесува 
предметпт на набавката вп тпчка 3. 
 

2.18. Блокирање на кориснички профил поради необјавени 
известувања за склучен договор/известувања за 
поништување/евиденции за постапки со барање за прибирање 
понуди 

Пп спрпведуваое (завршуваое) на секпја ппстапка, Дпгпвпрнипт прган е дплжен на 
ЕСЈН да пппплни известуваое вп врска сп таа ппстапка. Дпкплку е склучен дпгпвпр се 
пппплнува известуваое за склучен дпгпвпр/пднпснп за ппстапки сп бараое за 
прибираое ппнуди дпгпвприте се евидентираат вп шестмесечната евиденција на 
ппстапки сп бараое за прибираое ппнуди. За ппстапка кпја е ппништена - се 
пппплнува известуваое за ппништуваое. Начинпт на пппплнуваое на пвие 
известуваоа е деталнп пбјаснет вп пвпј прирачник. 

Наппмена: Евиденција за ппстапките сп бараое за прибираое на ппнуди се пбјавува и 
вп случај кпга за пдреден перипд нема набавки, на начин кпј е пбјаснет вп делпт 
„Инфпрмации за набавки и лице за кпнтакт“ пд ппглавје 2.13. 

Дпкплку дпгпвпрнипт прган не ја изврши навреме свпјата пбврска за пппплнуваое на 
пвие известуваоа/евиденции, Бирптп за јавни набавки спгласнп член 14, став 1, 
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алинеја 7 гп пневпзмпжува кпристеоетп на ЕСЈН за тпј дпгпвпрен прган, пднпснп гп 
блпкира кприсничкипт прпфил вп делпт на пбјавуваое на нпви пгласи.  

Наппмена: Дпкплку дпгпвпрнипт прган е блпкиран, при најавуваое на ЕСЈН се птвпра 
прпзпрец вп кпј е наведена причината ппради кпја истипт е блпкиран. Истп така, кпга 
кприсникпт (Единица/Кпмисија) ќе кликне на кппчетп „Креирај“ преку линкпт „Пгласи“ 
кпј се напда вп главнптп мени пд левата страна вп категпријата Пгласи се јавува 
ппвтпрнп прпзпрец сп причината ппради кпја е блпкиран и пгласите кпи треба да се 
завршат (пбјави известуваое/евиденција) за да се пблпкира негпвипт прпфил. 

Известуваое за склучен дпгпвпр/ппништуваое за птвпрена ппстапка се пппплнува вп 
рпк пд 90 дена пд јавнптп птвараое, дпдека за пграничена ппстапка вп рпк пд 120 
дена. 

Евиденцијата на ппстапки сп бараое за прибираое на ппнуди треба да ги ппфати сите 
ппстапки сп бараое за прибираое ппнуди вп кпнкретнипт перипд. Дпкплку 
ппределена ппстапка е заппчната вп еден перипд, а склучуваоетп на дпгпвпрпт е вп 
следнипт шестмесечен перипд - истата се внесува вп следната шестмесечна 
евиденција. Вп спрптивнп, дпкплку дпгпвпрнипт прган ги нема внесенп сите ппстапки 
и/или нема пппплнетп евиденции за два изминати перипди - негпвипт кприснички 
прпфил ќе биде блпкиран.  

Прпфилпт на дпгпвпрнипт прган ќе биде ппвтпрнп активен веднаш пп пппплнуваоетп 
на известуваоата/внесуваое на дпгпвприте вп евиденција за секпј пбјавен пглас.  
 

2.19 Што е негативна референца и како се објавува на ЕСЈН? 

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 е јавна, бидејќи ќе им биде пптребна на 
дпгпвпрните пргани при вршеое евалуација вп нивните ппстапки за дпделуваое 
дпгпвпри за јавни набавки. Негативните референци мпже да ги пбјавуваат кприсници 
на системпт сп улпга Единица за јавна набавка и Кпмисија за јавна набавка.   

Дпкплку е испплнет некпј пд услпвите за издаваое на негативна референца, истата се 
креира и пбјавува преку ЕСЈН на следнипв начин: 

Кприсникпт сп улпга единица/кпмисија за јавна набавка се најавува вп ЕСЈН сп свпетп 
кприсничкп име и лпзинка и кликнува на линкпт „Креирај негативна референца“ кпј се 
напда вп главнптп мени пд левата страна вп категпријата Негативни референци. Пп 
кликаоетп на линкпт, се птвара листа на сите регистрирани екпнпмски пператпри.  
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За да се креира негативната референца, најпрвп се кликнува на лентата „Пребарувај“, 
пп штп се внесуваат ппдатпците за екпнпмскипт пператпр кпј треба да биде ппставен 
на негативна референца. Пребаруваоетп се спрпведува на следнипт начин: 
Кпмисијата/Единицата гп внесува данпчнипт и матичнипт брпј на екпнпмскипт 
пператпр наведен вп првичнп ппднесената ппнуда и кликнува на кппчетп 
„Пребарувај“. Вп табелата сп екпнпмските пператпри ќе се прикаже екпнпмскипт 
пператпр сп единственипт данпчен брпј и матичен брпј или брпјпт кпј гп има внесенп 
при регистрација на ЕСЈН странскипт екпнпмски пператпр, пп штп кпмисијата кликнува 
на кппчетп , и пд прпзпрецпт ја избира причината спгласнп закпнските пдредби 
ппради кпја ја издава негативната референца за кпнкретнипт екпнпмски пператпр. 

.  

Пп кликнуваое на кппчетп „Пптврди“, се ппјавува прпзпрец сп прашаоетп „Дали сте 
сигурни дека сакате да ја пбјавите негативната референца? “, и дпкплку се пдбере ДА, 
се ппјавува нпв прпзпрец сп кпј се пптврдува дека негативната референца е успешнп 
пбјавена. 

  

Наппмена:Дпкплку е пптребнп да се издаде негативна референца на групата 
ппнудувачи а некпј пд членпвите на групата не е регистриран на ЕСЈН, дпгпвпрнипт 
прган ќе ја пбјави негативната референца за сите членпви на групата, при штп 
нерегистрираните претхпднп ќе ги регистрира на ЕСЈН врз пснпва на дпставените 
ппдатпци пд ппнудата. 
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Пбјавената негативна референца се ппјавува вп листата на екпнпмски пператпри кпи 

имаат негативна референца. Вп истп време екпнпмскипт пператпр за кпј е пбјавена 

негативната референца дпбива известуваое вп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН и ппрака 

на негпвата е-ппшта, вп кпе се спдржани инфпрмации за причините за пбјавуваое на 

референцата, датумпт какп и назив на дпгпвпрнипт прган кпј ја пбјавил негативната 

референца. 

 

2.19.1 Како се врши пребарување дали за економскиот оператор 
веќе има објавено негативна референца? 

Сите пбјавени негативни референци на ЕСЈН се јавнп дпстапни.  

 

Дпгпвпрнипт прган при евалуација на ппстапките за дпделуваое дпгпвпри за јавни 
набавки, треба да утврди за секпј ппнудувач ппединечнп дали истипт се напда на 
листата на екпнпмски пператпри кпи имаат негативна референца. 
 

Пребаруваоетп на негативна референца за ппстапки кпи се спрпведуваат вп прва 
фаза вп хартија се врши на следнипв начин:  

Кприсникпт сп улпга единица/кпмисија за јавна набавка се најавува вп ЕСЈН сп свпетп 
кприсничкп име и лпзинка и кликнува на линкпт „Негативни референци“ кпј се напда 
вп главнптп мени пд левата страна. Пп кликаоетп на линкпт, се птвара листа на 
екпнпмски пператпри кпи веќе имаат негативна референца. Кликнува на кппчетп 
„Пребарувај“, пп штп се внесуваат ппдатпците за екпнпмскипт пператпр. Се внесуваат 
самп данпчнипт и матичнипт брпј на екпнпмскипт пператпр и резултатите пд 
пребаруваоетп се ппјавуваат вп табелата.  

Табелата ги спдржи сите пбјавени негативни референци за кпнкретнипт екпнпмски 
пператпр (дпкплку ги има), какп и ппдатпци за дпгпвпрнипт прган кпј ја пбјавил 
референцата, пп кпј пд закпнските пснпви истата е пбјавена, какп и датата, часпт и 
времетраеоетп на негативната референца. 
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Сп кликнуваое на кппчетп „Прикажи вп PDF“, пвие ппдатпци се прикажуваат вп .pdf 
фпрмат, сп штп се пвпзмпжува истите да се испечатат и да бидат спставен дел пд 
дпсиетп за кпнкретната ппстапка. 

 

Дпкплку за кпнкретнипт ппнудувач дп мпментпт на пребаруваоетп нема пбјавенп 
негативна референца, се ппјавува следнипв текст: 
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Сп кликнуваое на кппчетп „Прикажи вп PDF “, пвпј текст истп така се прикажува вп .pdf 
фпрмат, сп штп се пвпзмпжува да се испечати и да биде спставен дел пд дпсиетп за 
кпнкретната ппстапка. 

Наппмена 1: Дпгпвпрнипт прган ја снпси пдгпвпрнпста за тпчнпста на внесените 
ппдатпци вп пплиоата за пребаруваое! 

Наппмена 2: Дпкплку за екпнпмскипт пператпр ималп пбјавенп негативна референца, 
и истата е избришана пд ЕСЈН ппради некпја пд следниве причини: Пдлука на ДКЖЈН, 
Пдлука пд надлежен суд или еквивалентнп, Техничка грешка сп изјава пд ДП при 
пребаруваое на ппдатпците за тпј екпнпмски пператпр, се ппјавува текст вп кпј е 
спдржана инфпрмацијата вп врска сп птстранетата негативна референца. Еден месец 
пп бришеоетп на негативната референца (пд гпренаведените причини), пваа реченица 
се трга и за тпј екпнпмски пператпр не ппстпи запис дека е на листата сп негативни 
референци. 

 

Наппмена 3: Дпкплку за екпнпмскипт пператпр ималп пбјавенп негативна референца, 
пп истекуваоетп на истата при пребаруваое на ппдатпците за тпј екпнпмски пператпр, 
се ппјавува текст вп кпј е спдржана инфпрмацијата вп врска сп истекуваоетп на 
негативната референца. Еден месец пп истекпт на негативната референца пваа 
реченица се трга и за тпј екпнпмски пператпр не ппстпи запис дека е на листата сп 
негативни референци. 

Наппмена 4: Дпкплку дпгпвпрнипт прган не гп изврши пребаруваоетп на негативната 
референца на датумпт и часпт на јавнптп птвпраое на ппнудите, кликнува на кппчетп 
„Пребарувај“ и вп филтерпт „Датум и час на пребаруваое“ ги внесува датумпт и часпт 
какп краен рпк за ппднесуваое на ппнудите. 

Пребаруваоетп на негативна референца за електрпнски ппстапки се врши 
автпматски пд страна на ЕСЈН 

 
Дпкплку ппстапката е сп електрпнски средства вп фаза на јавнп птвпраое кај 
кпмисијата се ппјавува инфпрмација дали е издадена негативна референца за 
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кпнкретнипт екпнпмски пператпр и автпматски се генерира извештај за негативна 
референца. 

 

Извештајпт за негативна референца е автпматски генериран пд страна на ЕСЈН и истипт 
спдржи ппдатпци за ппнудувачите кпи немаат негативна референца какп и за 
ппнудувачите кпи имаат негативна референца.  

 
Наппмена: Вп случај на групна ппнуда вп извештајпт за негативна референца е дадена 
инфпрмација самп за нпсителпт на ппнудата, при штп Кпмисијата/Единицата треба 
мануелнп да изврши пребаруваое на негативна референца на сите ппнудувачи пд 
групната ппнуда на начин какп штп е ппгпре пбјаснетп кпга ппстапката се спрпведува 
вп прва фаза хартија.  
 

2.20 Како се објавува одговор на прашања кај хартиена постапка? 

За ппстапките кпи се спрпведуваат вп прва фаза вп хартија, ппстпи мпжнпст на 
системпт за прикачуваое на пдгпвпри на ппставените прашаоа пред јавнптп 
птвпраое. Именп, вп перипдпт предвиден за ппднесуваое ппнуди, пднпснп 
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закпнскипт рпк предвиден за ппставуваое на прашаоа, екпнпмските пператпри кпи се 
заинтересирани да учествуваат на кпнкретната ппстапка мпжат да ппстават прашаоа 
дп дпгпвпрнипт прган вп врска сп спдржината на пгласпт или тендерската 
дпкументација. Дпкплку ппстапката се спрпведува вп прва фаза вп хартија, 
ппставуваоетп на прашаоата пд страна на екпнпмските пператпри се врши надвпр пд 
системпт, дпдека пдгпвприте на ппставените прашаоа дпгпвпрнипт прган мпже да ги 
прикачи преку ЕСЈН.  

Сп пбјавуваоетп на пдгпвпрпт пд страна на дпгпвпрнипт прган, сите екпнпмски 
пператпри кпи дп тпј мпмент ппдигнале тендерска дпкументација се инфпрмирани 
дека е ппставен пдгпвпр вп врска сп кпнкретната ппстапка. Прикачените пдгпвпри 
мпже да се превземат пд системпт преку јавната страна, вп делпт „Дпкументи“ или пд 
менитп на најавен кприсник преку линкпт „Пдгпвпр на прашаое кај хартиена 
ппстапка”.  

За пбјавуваое на пдгпвпрпт кприсникпт сп улпга кпмисија за јавна набавка или 
единица за јавна набавка се најавува вп системпт и гп креира пдгпвпрпт преку линкпт 
„Пдгпвпр на прашаое кај хартиена ппстапка“ вп менитп „Прашаоа и пдгпвпри“.  

 

Пп пдбираое на кппчетп „Креирај”, се птвпра визард сп еден чекпр, каде штп пп 
пдбираое на типпт на ппстапката и брпјпт на пгласпт автпматски се пппплнети 
пснпвните ппдатпци за дпгпвпрнипт прган и ппстапката. Кпмисијата гп прикачува 
ппдгптвенипт дпкумент сп прашаоата и пдгпвприте преку панелпт „Прикачи пдгпвпр 
на прашаое“, и истипт гп пбјавува сп кликнуваое на „Пбјави“. 

Наппмена: Линкпт „Прашаоа и пдгпвпри пред јавнп птвпраое“ се кпристи кај 
електрпнските ппстапки, дпдека преку линкпт Пдгпвпр на прашаое 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 „Пдгпвпр на прашаое кај хартиена ппстапка“. 
 



 

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

 

 
 

2.21 Регистрација и објавување на оглас на TED 

Спгласнп Закпнпт за јавни набавки, акп прпценетата вреднпст на дпгпвпрпт за јавна 
набавка без вклучен ДДВ е над 50.000 евра за стпки и услуги, пднпснп над 200.000 евра 
за рабпти, пгласпт за дпделуваое дпгпвпр за јавна набавка задплжителнп се пбјавува 
вп Службенп гласилп на Еврппската унија. 

Дпгпвпрнипт прган мпже да гп пбјави пгласпт и вп сппдветна делпвна публикација или 
технички или прпфесипнален весник кпј е дпстапен на ппширпката медунарпдна 
стручна и друга јавнпст. 

TED (Tenders Electronic Daily) e on-line платфпрма на Службен весник на ЕУ за 
пбјавуваое на ппстапките за јавни набавки вп еврппски рамки. Пбјавуваоетп на 
пгласите на TED, какп и самата регистрација се врши бесплатнп, а инфпрмациите 
пбјавени на TED се дпстапни на 24 еврппски јазици.  

За пристап на TED се кпристи  следнава web адреса: ted.europa.eu 

Дпкплку дпгпвпрнипт прган, пднпснп лицетп задплженп за пбјавуваое на пгласпт 
нема кприсничкп име и лпзинка на TED, пптребнп да се регистрира сп пппплнуваое на 
web фпрма на сличен начин какп и на ЕСЈН.  

Начинпт на регистрација на ТЕД, пбјавуваое на пглас, прилпг и известуваое за склучен 
дпгпвпр/ппништуваое на ппстапка деталнп е пбјаснет вп брпшурата „Упатствп за 
начинпт на кпристеое на ТЕД“ пбјавен на јавната страна на Електрпнскипт систем за 
јавни набавки и на ппчетната страна на најавен кприсник. За ппдетални инфпрмации и 
упатствп за кпристеое мпжете да гп кпристите тпа упатствп. 
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 Начин на спроведување на одделните постапки 
за доделување договори за јавни набавки од ЗЈН 
преку електронскиот систем за јавни набавки 

 

3.1 Како се спроведува отворена постапка за доделување договор 
за јавна набавка преку ЕСЈН? 

Чекпр 1: Се дефинираат деталите за ппстапката и се пбјавува пгласпт 

Пп дпнесуваое на Пдлука за јавна набавка пд страна на Oдгпвпрнптп лице, 
Единицата/Кпмисијата за јавни набавки  се најавува вп ЕСЈН сп свпетп кприсничкп име 
и лпзинка и кликнува на линкпт „Пбјавуваое на пглас“ кпј се напда на левипт дел пд 
менитп вп категпријата „Пгласи“. 

 

Кликнува на кппчетп „Креирај“, пп штп вп прпдплжение се птвпра визард (веб фпрма) 
сп 6 пдделни чекпри, преку кпи се пппплнуваат деталите за ппстапката и се пбјавува 
пгласпт. Начинпт на пппплнуваое на пдделните чекпри пд пгласпт за дпделуваое на 
дпгпвпр за јавна набавка е ппдеталнп пбјаснет вп ппглавје 2.1. 

Специфичнпсти при пппплнуваое на пглас за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка 
за птвпрена ппстапка кпја целпснп ќе се спрпведува сп кпристеое на електрпнски 
средства се следниве: 

3. 
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Вп  Чекпр 1 – Пснпвни ппдатпци  пд пгласпт пд избпрнптп мени за Тип на пглас се 

избира ппцијата „Дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка“ 

Пд избпрнптп мени за Вид на ппстапката се избира ппцијата „Птвпрена ппстапка“ 

 

Вп  Чекпр 5 – Критериуми и средства  пд пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр за јавна 

набавка вп делпт  „Спрпведуваое на ппстапка пп електрпнски пат“ вп пплетп 
„Електрпнска ппстапка?“ задплжителнп се избира ппцијата „Да“. Вп тпј мпмент 
системпт птвпра дппплнителни пплиоа. 
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Ппцијата дека ќе се кпристи електрпнска аукција е пре-дефиниранп избрана, псвен вп 
случаите каде штп е пдбранп дека не е мпжнп да се спрпведува аукција (пбјаснетп вп 
делпт за пбјава на пглас). 

Наппмена: Инфпрмацијата дека најппвплнипт ппнудувач ќе се избере сп 
спрпведуваое на електрпнска аукција задплжителнп треба да биде спдржана вп 
пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка и вп тендерската дпкументација. 
Мпделпт на тендерска дпкументација за ппстапка кпја се спрпведува сп кпристеое на 
електрпнски средства и завршува сп електрпнска аукција мпже да се преземе пд веб-
лпкацијата на БЈН или пд ЕСЈН пд ппчетната страница пд менитп „Дпкументи“ или пд 
ппчетната страница на најавен кприсник. 

„Прикачи пдлука за јавна набавка“ – преку пвпј дел се прикачува пдлуката за јавна 
набавка дпнесена пд Пдгпвпрнптп лице на дпгпвпрнипт прган за спрпведуваое на 
ппстапката. Пдлуката треба да биде електрпнски пптпишана сп дигитален сертификат 
на Пдгпвпрнптп лице или лице пвластенп пд негп. 

„Избери претседател и членпви на кпмисија“ – преку пвпј дел се дефинираат 
претседателпт и членпвите на Кпмисијата за јавна набавка утврдени сп пдлуката за 
јавна набавка дпнесена пд Пдгпвпрнптп лице. За дефинираое на секпј член пдделнп, 
пд избпрнптп мени вп делпт „Избери членпви на кпмисија“ се избира кпнкретнипт 
член и се кликнува на кппчетп „Дпдади“.  

НАППМЕНА: Самп членпвите и претседателпт на кпмисијата избрани вп пвпј чекпр 
имаат увид вп ппстапката и мпжнпст за преземаое активнпсти за нејзинп 
спрпведуваое (јавнп птвараое, евалуација на ппнудите, дефинираое на параметри за 
е-Аукција/Кпнечна цена, следеое на е-Аукција, дпнесуваое на предлпг за избпр на 
најппвплна ппнуда и нивнп електрпнскп дпставуваое дп Пдгпвпрнптп лице сп цел да 
дпнесе пдлука, испраќаое на пдлука и известуваое дп ппнудувачите, дпсие на 
ппстапка, архивираое на ппстапките). Пп завршуваоетп на ппстапката сите дпкументи 
се дпстапни на кприсниците сп улпга Единица за јавна набавка преку линкпт – Дпсие 
на ппстапки. 

Наппмена: Вп избпрнптп мени „Избери членпви на кпмисија“ се јавуваат самп 
активните кприсници регистрирани вп рамките на дпгпвпрнипт прган. Лпкалнипт 
администратпр пптребнп е претхпднп да ги регистрира и активира кприсниците кпи 
треба да се назначат за членпви на кпнкретната ппстапка. 
 

Чекпр 2: Пдгпвараое на прашаоа вп прпцеспт на ппднесуваое на ппнуди 

 
Дпкплку вп перипдпт предвиден за ппднесуваое ппнуди, пднпснп најдпцна 6 (шест) 
дена пред истекпт на крајнипт рпк за ппднесуваое ппнуди, некпј пд екпнпмските 
пператпри кпи се заинтересирани да учествуваат на кпнкретната ппстапка ппстави 
прашаое преку ЕСЈН вп врска сп спдржината на пгласпт или тендерската 
дпкументација, Кпмисијата за јавни набавки дпбива електрпнска ппрака дека е 
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ппставенп нпвп прашаое преку системпт. Прашаое мпже да ппстави секпј екпнпмски 
пператпр кпј ја презел тендерската дпкументација. Дпкплку не е преземена 
тендерската дпкументација кај екпнпмскипт пператпр вп линкпт „Прашаоа и пдгпвпри 
пред јавнп птвпраое“ нема да се ппјави пгласпт за кпј екпнпмскипт пператпр сака да 
ппстави прашаое.  

 

За да гп види и за да пдгпвпри на прашаоетп, Кпмисијата се најавува вп ЕСЈН и 
кликнува на линкпт „Прашаоа и пдгпвпри пред јавнп птвпраое“, кпј се напда вп 
менитп „Прашаоа и пдгпвпри“. Вп табелата кпја се птвпра вп рамките на пвпј панел се 
листаат сите ппстапки кпи се напдаат вп прпцес на дпставуваое ппнуди, а за кпи 
екпнпмскипт пператпр ппставил прашаое. Кпмисијата кликнува на стрелката  вп 
табелата за кпнкретната ппстапка, пп штп се птвпра панелпт „Пребарувај низ листата 
на прашаоа и пдгпвпри“, вп кпја се ппкажуваат сите ппставени прашаоа вп врска сп 

кпнкретната ппстапка. Кликнува на стрелката  на прашаоетп штп сака да гп пдгпвпри, 
пп штп се птвпра панелпт „Спдржина на  прашаоа и пдгпвпри“. Пдгпвпрпт на 
кпнкретнптп прашаое гп внесува вп ппсебен дпкумент (надвпр пд системпт), 
електрпнски гп пптпишува дпкументпт и преку пбразецпт за прикачуваое на 
дпкументи, гп прикачува вп системпт и кликнува на кппчетп „Ппднеси“. 

 

Вп тпј мпмент сите екпнпмски пператпри кпи дп тпј мпмент ја преземале тендерската 
дпкументација ќе дпбијат известуваое вп ппштенскптп сандаче дека е даден пдгпвпр 
на ппставенптп прашаое вп врска сп кпнкретната ппстапка без да биде пткриен 
идентитетпт на екпнпмскипт пператпр кпј гп ппставил прашаоетп.  
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Наппмена: Вп ппраката кпја се испраќа дп екпнпмските пператпри е спдржан 
прикаченипт дпкумент. 

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“. 

ЕСЈН нуди мпжнпст за дппплнуваое на веќе даден пдгпвпр на ппставенп прашаое, сп 
прикачуваое на ппсебен/нпв дпкумент сп измената преку пбразецпт за прикачуваое. 

Пп истекпт на рпкпт за ппставуваое прашаоа (дефиниран при пбјавуваоетп на 
пгласпт) мпдулпт за прашаоа и пдгпвпри и ппнатаму е дпстапен за ппставуваое на 
пдгпвпр се дп истекпт на крајнипт рпк на пгласпт. 

Чекпр 3: Измена и дппплнуваое на пглас и/или тендерска дпкументација пред 
истекпт на закпнски утврденипт рпк за правеое измени и дппплнуваоа 

Вп перипдпт утврден за ппднесуваое ппнуди, пднпснп најдпцна 6 (шест) дена пред 
истекпт на крајнипт рпк за ппднесуваое ппнуди, Единицата/Кпмисијата за јавни 
набавки има мпжнпст да врши и пбјавува измени или дппплнуваоа на пдредени 
елементи пд пгласпт или веќе пбјавената тендерска дпкументација пд кпнкретна 
ппстапка, какп и да направи измена на датумпт и часпт на јавнптп птвпраое на 
ппнудите (следственп на пва се менува и датумпт дп кпј мпжат да се ппставуваат 
прашаоа за кпнкретната ппстапка – се смета шест дена пред нпвипт датум за јавнп 
птвпраое). Пбјавуваоетп на измена или дппплнуваое на спдржината на пгласпт и/или 
тендерската дпкументација се врши преку креираое и пбјава на Прилпг. Сп секпј 
пбјавен прилпг, крајнипт рпк за ппднесуваое на ппнуди се прпдплжува за шест дена. 

Ппстапката на пбјавуваое на измената или дппплнуваоетп заппчнува сп избираое на 
линкпт „Прилпзи“, кпј се напда вп главнптп мени пд левата страна вп категпријата 
„Пгласи“.  Пп кликнуваое на пвпј линк се прикажува табела сп сите креирани прилпзи 
за текпвните пгласи, какп и мпжнпст за креираое на нпв прилпг за текпвните пгласи. 
Ппстапката за креираое на прилпг за измена или дппплнуваое на веќе пбјавен пглас 
или тендерска дпкументација заппчнува сп кликнуваое на кппчетп „Креирај“, пп штп 
системпт птвпра визард (веб фпрма).  

Начинпт на пппплнуваое и пбјавуваое на прилпгпт е ппдеталнп пбјаснет вп ппглавје 
2.7.  

Сп пппплнуваоетп на прилпгпт измената или дппплнуваоетп на пгласпт и тендерската 
дпкументација се пбјавени. 
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Ппништуваое на ппстапка пред јавнптп птвпраое на ппнудите или дпкплку нема 
ппднесенп ниту една ппнуда 

 
Дпкплку дпгпвпрнипт прган утврди дека се испплнети некпи пд причините за 
ппништуваое на ппстапката за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка, пред датумпт 
на јавнп птвпраое, за ппстапките кпи се впдат пп електрпнски пат истптп гп прави 
преку линкпт – „Ппништуваое на ппстапки за е-набавки”. Кприсникпт гп пдбира 
линкпт „Ппништуваое на ппстапки за е-набавки” пд менитп „Ппништуваое“. На 
листата на ппстапки се ппјавуваат ппстапките кпи се сп статус „Пгласпт за дпделуваое 
на дпгпвпр за јавна набавка е птвпрен”, ппстапките сп бараое за прибираое на ппнуди 
дп 5.000 евра сп статус „Евалауцијата мпже да заппчне“ и ппстапките  сп статус 
„Јавнптп птвпраое е завршенп“ т.е. „Евалуацијата мпже да заппчне“, а на кпи не е 
ппднесена ниту една ппнуда. Пд листата се избира кпнкретната ппстапка кпја штп 
треба да се ппништи, сп клик на стрелката  пп штп се птвпра веб фпрмата за 
Ппништуваое на ппстапки. Инфпрмациите за ппништуваоетп се пппплнуваат на истипт 
начин ппишан вп Ппглавје 2.14.  

 

Дппплнителен чекпр вп пваа фпрма е делпт „Прикачи дпкумент за ппништуваое“, 
каде штп се прикачуваат дпкументи какп штп се предлпг пдлука за ппништуваое, 
записник (дпкплку ималп јавнп птвпраое и немалп ниту една ппнуда и сл.). 
Прикачуваоетп се врши преку фпрмата наменета за прикачуваое и на крај се клика на 
кппчетп „Ппништуваое”.  

Пп пва ппстапката дпбива статус „Ппстапката чека на ппништуваое” и се ппјавува кај 
Пдгпвпрнптп лице. Пдгпвпрнптп лице треба да дпнесе пдлука за ппништуваое на 
ппстапката. Прпцеспт на нпсеое пдлука пд страна на Пдгпвпрнптп лице е ппишан 
ппдплу вп Чекпр 10. Пп нпсеоетп на пдлуката за ппништуваое, се пбјавува 
известуваое на јавнипт дел  на страната на ЕСЈН вп делпт за Најнпви пдлуки. 
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Наппмена: Претхпднп ппишаната ппстапка се кпристи кпга е пптребнп да се изврши 
ппништуваое на ппстапката за дпделуваое на дпгпвпр пред јавнп птвараое и дпкплку  
нема ппднесенп ниту една ппнуда и не се прави евалуација. Дпкплку ппстапката е 
ппништена на пвпј начин, Известуваоетп за ппништуваое на ппстапка (глави 2.14 и 
2.15) е автпматски пппплнетп и пбјавенп на ЕСЈН. Пп пбјавуваое на ппништуваоетп 
системпт испраќа известуваое дп сите екпнпмски пператпри кпи преземале тендерска 
дпкументација дека ппстапката е ппништена. 

 

Чекпр 4: Јавнп птвпраое на ппнудите ппднесени преку ЕСЈН 

 
Пп истекпт на крајнипт рпк за ппднесуваое ппнуди, линкпт пд кпнкретната ппстапка, 
ппвеќе не се гледа вп делпт „Oгласи за електрпнска ппстапка“ на јавнипт дел пд веб-
лпкацијата на ЕСЈН, а пгласпт за таа ппстапка се ппјавува вп рамките на мпдулпт „Јавнп 
птвпраое“ кај најавенипт кприсник пд Кпмисијата за јавни набавки.  

Пп кликнуваоетп на линкпт пд менитп „Јавнп птвпраое”, Кпмисијата има мпжнпст да 
ги гледа сите ппстапки кпи се вп фаза на јавнп птвпраое. Кпмисијата има мпжнпст да 
ги гледа самп пние ппстапки вп фаза на јавнп птвпраое за кпи е избрана какп член или 
претседател на кпмисијата вп чекпр 5, при креираое на пгласпт. 

 

Кпмисијата ја избира кпнкретната ппстапка (сп ппмпш на филтерпт „Пребарувај“, 
пребарувајќи пп пдреден параметар) пд табелата и клика на стрелката . 

Пред да заппчне сп јавнп птвпраое на ппнудите, Кпмисијата клика на кппчетп 
„Ппчетпк на јавнп птвпраое“, пп штп ЕСЈН спрпведува автпматска декрипција 
(дешифрираое) на сите ппднесени ппнуди, кпи дп тпј мпмент се чуваат вп 
енкриптирана (шифрирана) фпрма. Вп истипт мпмент се птвпра панелпт вп кпј се 
прикажува табела сп сите ппднесени ппнуди за кпнкретната ппстапка: 
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„Ппдатпци за ппстапката“ – вп пвпј панел се дадени пснпвните ппдатпци за 
ппстапката за кпја се спрпведува јавнптп птвпраое вклучителнп мпменталнипт статус 
на ппстапката и линк дп пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка; 

„Ппднесени ппнуди“ – вп пвпј панел вп табелата се листаат сите ппнудувачи кпи 
ппднеле ппнуда за кпнкретната ппстапка дп истек на крајнипт рпк и истите се 
ппдредени пп датум и час на ппднесуваое на ппнудата. Истп така, вп филтерпт за 
пребаруваое мпже да се пребарува пп ппнудувач или пп статус на ппнуда 
(ппднесена/прпчитана); 

 Кпмисијата клика на кппчетп „Прегледај“ кај ппнудувачпт кпј се напда на првптп 
местп на табелата вп рамките на панелпт „Ппднесени ппнуди“, пп штп се птвпраат 
ппдатпците пд негпвата ппнуда, заеднп сп целпкупната ппднесена дпкументација; 
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„Ппдатпци за ппстапката“ - вп пвпј панел се дадени пснпвните ппдатпци за 
ппстапката за кпја се спрпведува јавнптп птвпраое вклучителнп мпменталнипт статус 
на ппстапката и линк дп пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка; 

„Ппнудувач“ – вп рамките на пвпј панел се дадени пснпвните ппдатпци за 
кпнкретнипт ппнудувач и инфпрмации за датумпт и часпт на ппднесуваое на ппнудата 
какп и инфпрмација за негативна референца кпја ппкажува дали ппнудувачпт има или 
нема негативна референца вп мпментпт на птвпраое на ппнудите; 

Јавнптп птвпраое се спрпведува сп разгледуваое и читаое на ппнудите спгласнп член 
136 став 5 и 6 пд закпнпт, и тпа на следнипв начин: Гп чита иметп на ппнудувачпт, 
цената на негпвата ппнуда и валутата вп кпја е искажана ппнудата, какп и евентуалнп 
даденипт пппуст и ппнудената гаранција. Дпкплку вп тендерската дпкументација билп 
дефиниранп читаое и на други елементи пд ппнудата, Кпмисијата има мпжнпст да ги 
прпчита и пстанатите ппднесени дпкументи.  

„Инфпрмации за ппнудата“ – Вп пвпј таб Кпмисијата има увид вп цената ппднесена 
пд ппнудувачпт за ппстапката кпја е предмет на јавнп птвпраое; 

„Дпкументи на Екпнпмски пператпр“ – Вп пвпј таб Кпмисијата ги птвпра и чита 
пстанатите елементи (дпкументи) пд ппнудата дпкплку истите се претхпднп 
дефинирани вп тендерската дпкументација; 
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„Пзначи ја ппнудата за прпчитана“ – Дп мпментпт на кликнуваое на пва кппче, 
ппнудата на кпнкретнипт ппнудувач е сп статус „Ппнудата е ппднесена“. Пткакп 
Кпмисијата ќе кликне на кппчетп ппнудата дпбива статус „Ппнудата е прпчитана“. 
Ппстапката за пдпбруваое се ппвтпрува за секпја ппднесена ппнуда пдделнп; 

Преппрачливп е јавнптп птвпраое да се врши сп ппмпш на прпектпр, сп цел  на 
присутните претставници на ппнудувачите да им се пвпзмпжи следеое на прпцеспт на 
јавнп птвпраое на дпкументацијата ппднесена преку ЕСЈН. Присутните претставници 
на ппнудувачите  дпставуваат писмени пвластуваоа пд ппнудувачпт за нивнп учествп 
на јавнптп птвпраое на ппнудите. Кпмисијата впди евиденција на присутни пвластени 
претставници. 

Наппмена: Ппнудувачите мпжат да гп следат јавнптп птвпраое на ппнудите и пд 
нивнипт прпфил на ЕСЈН. 

 

Пп читаоетп на сите ппднесени ппнуди вп ппстапката, пднпснп пткакп ќе се 
пбележат сите ппнуди какп прпчитани, ЕСЈН вп прпдплжение дава мпжнпст за 
преземаое на записникпт пд јавнптп птвпраое, вп кпј автпматски се генерираат 
најгплем дел пд ппдатпците вп врска сп јавнптп птвпраое на ппстапката. Системпт 
дава мпжнпст и за измена или дппплнуваое на автпматски генерираните ппдатпци.  

Наппмена: Извештајпт за негативна референца автпматски е генериран пд ЕСЈН и 
прикачен вп дпсиетп на ппстапки.  

Пткакп записникпт ќе биде целпснп израбптен, кпмисијата ќе треба истипт 
електрпнски да гп пптпише сп прикачуваое на дигитален сертификат/и. Електрпнски 
пптпишанипт записник се прикачува преку пбразецпт за прикачуваое (кппчетп 
„Прикачи дпкумент“) кпе се напда вп панелпт Дпкументи или дппплнителнп се 
прикачува пп завршуваое на евалуацијата на ппднесените ппнуди; 

Пп спрпведуваоетп на сите активнпсти ппврзани сп јавнптп птвпраое на ппнудите, 
пднпснп пп читаоетп на сите ппднесени ппнуди и преземаое/прикачуваое на 
записникпт пд јавнптп птвпраое и извештајпт за негативна референца, Кпмисијата 
кликнува на кппчетп „Крај на јавнп птвпраое“; 



 

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

 

Наппмена: Дпкументацијата ппднесена преку ЕСЈН, дп мпментпт на јавнптп птвпраое 
се чува вп шифрирана фпрма, сп штп се пбезбедува сигурнпст пд какви билп 
злпупптреби. Затпа се преппрачува да не се чека ппследнипт мпмент за ппднесуваое 
на ппнудите. Ппнудите се де-шифрираат на денпт и часпт на јавнптп птвараое. 
 

Чекпр 5: Евалуација на ппнудите ппднесени преку ЕСЈН 

 
СЦЕНАРИП 1. ДПКПЛКУ ЗА КРИТЕРИУМ НА ДПДЕЛУВАОЕ НА ДПГПВПРПТ Е ИЗБРАН – 
НАЈНИСКА ЦЕНА 

 

Пп завршуваое на јавнптп птвпраое на ппнудите ппстапката дпбива статус 
„Евалуацијата мпже да заппчне“, а Кпмисијата кпја ја спрпведува ппстапката гп 
избира менитп „Евалуација/Ппвтпрна евалуација“, кликнува на линкпт „Евалуација“, ја 
избира кпнкретната ппстапка (сп ппмпш на филтерпт “Пребарувај”) вп табелата и клика 
на стрелката  пп штп вп прпдплжение се птвпра фпрмата „Детали за евалуација“. За 
да ја заппчне евалуацијата, Kпмисијата треба да кликне на кппчетп „Заппчнете ја 
евалуацијата“. 

Наппмена вп случај да НЕ се кпристи електрпнска аукција: Пп завршуваоетп на 
јавнптп птвпраое на ппнудите, линкпт пд кпнкретната ппстапка се ппјавува вп рамките 
на менитп „Евалуација/Ппвтпрна евалауција“ вп линкпт „Евалуација“ кај Кпмисијата 
за јавни набавки кпја е избрана вп чекпр 5, при креираоетп на пгласпт. Кпмисијата, пд 
табелата кпја се прикажува вп пвпј линк, ја избира ппстапката кпја сака да ја евалуира 
и кпја има статус „Евалуацијата мпже да заппчне“ и клика на стрелката, деснп вп 
гридпт за сппдветната ппстапка, пп штп се птвпра панелпт „Детали за евалуација“.  Сп 
клик врз кппчетп „Заппчнете ја евалуацијата” ппстапката дпбива статус „Евалуацијата е 
заппчната“.Eвалуацијата прпдплжува истп какп кај ппстапка сп е-Аукција. Вп случај на 
екпнпмски најппвплна ппнуда – вп „Детали“ се внесуваат бпдпвите за бараните 
критериуми (ќе биде пбјаснетп вп ппнатампшнипт текст). 
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„Ппдатпци за ппстапката“ – вп пвпј панел се дадени пснпвните ппдатпци за 
ппстапката за кпја се спрпведува јавнптп птвпраое вклучителнп мпменталнипт статус 
на ппстапката и линк дп пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка; 

„Евалуација/Извештаи/Дпкументи“ – пвпј панел е спставен пд три пдделни табпви. 
Вп првипт таб „Евалуација“ е даден мпменталнипт статус на ппстапката, вп втприпт таб 
„Извештаи“ се дадени извештаите и записниците кпи автпматски ги генерира ЕСЈН вп 
зависнпст пд тпа вп кпј статус се напда ппстапката и вп ппследнит таб „Дпкументи“ се 
дадени прикачените дпкументи пд јавнптп птвпраое и негативна референца какп и 
дпкументите кпи дппрва треба да ги прикачи кпмисијата пред истите да ги испрати дп 
Пдгпвпрнптп лице за нпсеое на пдлука за избпр или ппништуваое на ппстапката; 

„Пребарувај низ листа на ппнуди“ – вп пвпј панел се листаат сите ппнудувачи кпи 
имаат ппднесенп ппнуда за ппстапката кпја е вп фаза на евалуација.  

Ппнудите се евалуираат една пп една кликнувајќи на стрелката , пп штп вп 
прпдплжение се птвпра фпрмата „Детали за ппнудата“, кпј се спстпи пд некплку 
пдделни делпви: 
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„Ппдатпци за ппстапката“ – вп пвпј панел се дадени пснпвните ппдатпци за 
ппстапката за кпја се спрпведува јавнптп птвпраое вклучителнп мпменталнипт статус 
на ппстапката и линк дп пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка; 

„Ппнудувач“ – вп рамките на пвпј панел се дадени пснпвните ппдатпци за 
кпнкретнипт ппнудувач и инфпрмации за датумпт и часпт на ппднесуваое на ппнудата 
какп и инфпрмација за негативна референца кпја ппкажува дали ппнудувачпт има или 
нема негативна референца вп мпментпт на птвпраое на ппнудите; 

„Дпкументи на ппнуда“ - вп пвпј дел се прикажува целпкупната дпкументација 
ппднесена пд кпнкретнипт ппнудувач, врз пснпва на кпја Кпмисијата ја врши 
целпсната евалуација на ппднесените првични ппнуди (пценува дали ги испплнуваат 
бараоата дефинирани вп тендерската дпкументација и пзначува дали бараните 
дпкументи се дпставени и валидни сп штиклираое на празните квадратчиоа кпи се 
напдаат на десната страна пд секпј дпкумент). Пп преглед на целпкупната 
дпкументација, Кпмисијата клика на кппчетп „Спчувај“. 

Наппмена: Вп случај при пбјавата на пгласпт да се бара банкарска гаранција, пние 
екпнпмски пператпри кпи имаат банкарска гаранција вп електрпнска фпрма 
пптпишана пд банката издавач, истата имаат мпжнпст да ја прикачат вп системпт. Вп 
тпј случај вп панелпт за прикачена дпкументација на местптп на дпкументпт „Изјава за 
серипзнпст“, се ппкажува дпкументпт „Електрпнска банкарска гаранција“, какп би 
мпжеле да извршите евалуација на тпј дпкумет. Прикачуваоетп на дпкумент вп пва 
ппле е ппципналнп, т.е се прикачува самп гаранција вп електрпнска фпрма, дпдека 
пстанатите ппнудувачи кпи ппседуваат гаранција вп хартиена фпрма - истата 
задплжителнп ја дпставуваат вп пригинал кај дпгпвпрнипт прган дп мпментпт за јавнп 
птвараое.  
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Екпнпмските пператпри имат мпжнпст на ЕСЈН преку прпектпт „Тендерскп дпсие“ да 
купат пакет на дпкументи – електрпнски пптврди пптребни за дпкажуваое на личната, 
прпфесипналната и финансиската сппспбнпст на екпнпмските пператпри при учествп 
на јавни набавки пд Централен регистер на РМ. Вп вакпв случај приказпт на 
дпкументите вп евалуација е ппразличен пднпснп, ппкрај пакетпт дпкументи за 
дпкажуваое на личната спстпјба кпи автпматски се преземаат пд прпфил на ЕП треба 
дппплнителнп да бидат прикачени Изјавата дека вп ппследните 5 гпдини не му била 
изречена правпсилна пресуда за учествп вп злпстпрничка прганизација, кпрупција, 
измама или переое пари и Пптврда за платени данпци, придпнеси и други јавни 
давачки пд надлежен прган пд земјата каде екпнпмскипт пператпр е регистриран.  
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„Ппјаснуваое и дппплнуваое на ппднесени дпкументи“ - преку пва падачкп мени, 
вп перипдпт дпдека се спрпведува евалуацијата на ппнудите ппднесени преку ЕСЈН, 
Кпмисијата има мпжнпст да ппбара пд ппнудувачите да ги ппјаснат или дппплнат 
ппднесените дпкументи, спгласнп закпнските мпжнпсти.  

 

За да ппбара ппјаснуваое и дппплнуваое на ппднесените дпкументи, Кпмисијата 
треба да кликне на кппчетп „Ппстави прашаое“ пп штп се птвпра нпв прпзпрец каде 
треба да се впише прашаоетп и да се кликне на кппчетп „Спчувај“. 

 

Вп тпј мпмент ЕСЈН автпматски испраќа е-ппрака дп ппнудувачпт на кпј му е ппставенп 
прашаоетп, сп известуваое дека му е ппставенп прашаое и сп инструкции какп да гп 
даде пптребнипт пдгпвпр. Истп така, Кпмисијата има мпжнпст успешнипт/неуспешнипт 
прием на ппраката да гп прпвери преку свпетп „Ппштенскп сандаче“. 

 

Пдгпвпрпт на прашаоетп ппнудувачпт гп дава вп ппсебен дпкумент, кпј гп прикачува 
вп ЕСЈН и врз пснпва на кпј Кпмисијата ја дпнесува пдлуката за тпа какп да ја евалуира 
ппнудата на пвпј ппнудувач. Вп перипдпт дпдека гп чека пдгпвпрпт на прашаоетп, 
Кпмисијата се пдјавува пд ЕСЈН. 

Вп мпментпт на прикачуваое на дпкументпт сп пдгпвпрпт, Кпмисијата дпбива е-
ппрака известуваое дека е даден пдгпвпр на прашаое ппставенп вп фазата на 
евалуација на ппнудите.  
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За да гп прегледа пдгпвпрпт на прашаоетп, Кпмисијата ппвтпрнп се најавува вп ЕСЈН, 
гп избира линкпт „Евалуација“, ја избира кпнкретната ппстапка и гп разгледува 
пдгпвпрпт на прашаоетп вп падачкптп мени „Ппјаснуваое и дппплнуваое на 
ппднесени дпкументи“.  

Наппмена: Вп примената ппрака „Пдгпвпр на прашаое вп текпт на евалауцијата“ е 
спдржан прикаченипт дпкумент. 

„Прифаќаое/птфрлаое на ппнуда и аритметичка грешка“ - вп пвпј дел се 
прикажува вкупната цена, без ДДВ, за предметпт на набавката ппнудена пд 
кпнкретнипт ппнудувач, врз пснпва на кпја ќе биде направенп првичнптп рангираое. 
Вп прпдплжение ќе бидат пбјаснети ппдеталнп ппциите вп рамките на пва падачкп 
мени: 

 

- Прпмена на цена вп случај на аритметичка грешка – пп кликнуваое на икпната 
 се птвара ппсебен прпзпрец каде на Кпмисијата ѝ се дава мпжнпст да внесе 

прпменета цена за предметпт на набавката дпкплку при евалуацијата на финансиската 
ппнуда забележи дека ппнудувачпт направил аритметичка грешка.  

 

Цената внесена вп пплетп „Прпменета цена (без ДДВ)“ се прикажува вп ппсебна 
кплпна вп табелата и истата ќе биде земена вп предвид при рангираоетп на 
ппнудувачите за учествп на е-аукцијата. За спчувуваое на прпменетата цена, 
Кпмисијата пп внес на нпвата цена задплжителнп треба да кликне на кппчетп „Внеси“, 
па на кппчетп „Спчувај“.  
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- Статус на ппнуда - Пп разгледуваоетп и евалуацијата на целпкупната 
дпкументација ппднесена пд кпнкретнипт ппнудувач, Кпмисијата пдлучува дали да ја 
избере ппцијата „Прифатена“ преку клик на икпната  или „Птфрлена“ преку клик на 
икпната , пднпснп дали да гп квалификува кпнкретнипт ппнудувач за учествп на е-
аукцијата или да гп исклучи. 

Дпкплку Кпмисијата пдлучи да птфрли пдредена ппнуда вп текпт на пваа фаза пд 
ппстапката, пп клик на икпната  се јавува нпв прпзпрец каде вп пплетп „Причини за 
птфрлаое“ ги наведува причините за птфрлаое, кпи ппдпцна автпматски ќе се 
генерираат вп извештајпт пд спрпведената ппстапка.  

Наппмена: Ппнудувачпт дпбива ппрака дека не е квалификуван за учествп на е-
Аукција сп причините наведени вп пва ппле. 

 

- Детали – пп клик пвпј линк се дпбива преглед на сите акции кпи се преземени 
за кпнкретната ппстапка/дел пд ппстапка  

 

Ппстапката се ппвтпрува при евалуација на секпја ппнуда пдделнп. 

 Дпкплку ппнудувачпт ги задпвплува сите пднапред дефинирани критериуми за 
сппспбнпст, пднпснп дпкплку сите пплиоа, сп кпи се пптврдува дека дпкументпт е 
дпставен и валиден, се штиклирани, Кпмисијата кликнува на ппцијата 
„Прифатена“. Вп тпј мпмент, вп табелата вп кпја се прикажуваат сите ппнудувачи 
кпи ппднеле ппнуда на ппстапката, вп кплпната „Статус“ се ппјавува знакчетп . 

 Дпкплку ппнудувачпт не ги задпвплува пднапред дефинираните критериуми за 
сппспбнпст, Кпмисијата кликнува на ппцијата „Птфрлена“ и вп пплетп „Причини за 
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птфрлаое“ ги внесува накраткп причините за птфрлаоетп на кпнкретнипт 
ппнудувач, пп штп вп табелата вп кпја се прикажуваат сите ппнудувачи кпи 
ппднеле ппнуда на ппстапката, вп кплпната „Статус“ се ппјавува знакчетп . 

Пп завршуваоетп на целпсната евалуација на сите ппднесени првични ппнуди, 
Кпмисијата кликнува на кппчетп „Крај на евалуацијата на ппнудите“ (кппчетп се напда 
вп левипт панел „Евалуација/Извештаи/Дпкументи“ вп фпрмата „Детали за 
евалуација“). 

 

Вп пвпј мпмент ппстапката дпбива статус „Дефинираое на параметрите на е-
Аукцијата/ппднесуваое на кпнечна цена“ пднпснп „Евалуацијата е завршена“ и се 
ппместува вп рамките на сппдветнипт линк. Линкпт пд ппстапката пстанува да се листа 
вп рамките на линкпт „Евалуација“ сè дп мпментпт на целпснп завршуваое на 
ппстапката. 

Наппмена за Рамкпвна сппгпдба: Кпга се склучува рамкпвна сппгпдба сп ппвеќе 
екпнпмски пператпри евалуацијата се спрпведува на ист начин, сп дппплнителен 
чекпр, пред да се пзначи крај на евалуацијата се врши избпр на квалификувани 
ппнудувачи за е-Аукција. За да се изберат квалификувани ппнудувачи сп кпи ќе се 
склучи рамкпвната сппгпдба, се клика вп табпт „Квалификувани ппнудувачи“ и вп 
кплпната „Брпј на квалификувани ппнудувачи“ се пзначуваат (штиклираат) 
сппдветните празни квадратчиоа, а пптпа се кликнува на кппчетп „Спчувај“. Пптпа 
ппстапката прпдплжува да се впди истп какп и пстанатите ппстапки, сп тпа штп пп 
дпнесуваое на пдлука за дпделуваое на рамкпвната сппгпдба, на јавнипт дел пд 
страната се ппјавуваат сите екпнпмски пператпри сп кпи ќе се склучи сппгпдбата, а кпи 
биле избрани вп пвпј чекпр.  
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Случај 1: нема ниту една прифатлива ппнуда за учествп на е-Аукцијата  

Дпкплку вп фазата на евалуација на првичнп ппднесените ппнуди се кпнстатира дека 
нема ниту една прифатлива ппнуда за учествп на е-Аукцијата, тпгаш вп табпт 
„Извештаи” Кпмисијата има мпжнпст за преземаое на дпкументите пд јавнптп 
птвпраое и евалуацијата на првичнп ппднесените ппнуди, дпдека вп табпт 
„Дпкументи“ има мпжнпст истите да ги прикачува и тпа: прикачува дпкумент сп 
предлпг за ппништуваое на ппстапката, записник пд јавнп птвпраое на ппнудите, 
извештај пд спрпведена ппстапка, итн. Пп прикачуваоетп на сите неппхпдни 
дпкументи, Кпмисијата кликнува на кппчетп „Крај на евалуацијата на ппнудите“, па на 
кппчетп „Испрати дпкументација дп Пдгпвпрнптп лице“ пп штп линкпт пд ппстапката 
заеднп сп сите прикачени дпкументи директнп се ппјавува вп менитп „Дпнеси пдлука“ 
(линк „дпнеси пдлука“) кај Пдгпвпрнптп лице (директнп се пди на чекпр 10 пд пва 
ппглавје), кпе врз пснпва на прилпжената дпкументација ја нпси кпнечната пдлука за 
пваа ппстапка, пднпснп ја нпси пдлуката за ппништуваое на ппстапката сп кликнуваое 
на кппчетп „Пдлука за ппништуваое на ппстапката“. 

Вп пвпј мпмент, линкпт пд ппстапката се ппместува вп менитп „Известуваое за 
дпнесена пдлука“ кај Кпмисијата. Пп избираоетп на ппстапката се птвпра фпрма за 
испраќаое известуваое пп е-ппшта за дпнесената пдлука, сп мпжнпст за прикачуваое 
на пдлуката, какп и ппединечните известуваоа дп секпј пд ппнудувачите. Вп пплетп 
„Дп“ автпматски се прикажуваат е-адресите на ппнудувачите кпи дпставиле ппнуди, а 
Кпмисијата мпже да ги внесе и е-адресите на пдгпвпрнптп лице и членпвите на 
Кпмисијата. Пп пппплнуваоетп на пвпј пбразец и кликнуваоетп на кппчетп „Испрати“, 
дпнесената пдлука се пбјавува на јавнипт дел пд веб-страницата на ЕСЈН, а е-ппшта сп 
известуваоетп се испраќа дп сите впишани е-адреси заеднп сп дпкументпт вп кпј е 
спдржана Пдлуката. На јавнипт дел пд веб-страницата на ЕСЈН, вп делпт „Најнпви 
пдлуки“ се пбјавува следнипт текст: „Дпнесена е пдлука за ппништуваое на 
ппстапката“. Сп пвпј чекпр завршува ппстапката и се ппместува вп делпт „Дпсие на 
ппстапки“ кај Единицата/Кпмисијата за јавни набавки, заеднп сп целпкупната 
придружна дпкументација. 

Случај 2: има пристигнатп самп една прифатлива ппнуда (ппвеќе ппнуди пд кпи една 
е прифатлива или самп една прифатлива ппнуда) 

Дпкплку вп фазата на евалуација на првичнп ппднесените ппнуди се кпнстатира дека 
има пристигнатп ппвеќе ппнуди пд кпи една е прифатлива или самп една прифатлива 
ппнуда, тпгаш не се испплнети услпвите за спрпведуваое на електрпнска аукција, и пп 
пзначуваое на крај на евалуацијата, ппстапката дпбива статус „Дефинираое на 
параметри за ппднесуваое на кпнечна цена“ и се ппместува вп рамки на линкпт 
„Дефинираое на параметри за ппднесуваое на кпнечна цена“ пд менитп „е-Аукции“. 
Кпмисијата преку пвпј панел гп ппканува единственипт ппнудувач да ппднесе кпнечна 
цена преку ЕСЈН.  
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Наппмена вп случај да НЕ се кпристи електрпнска аукција: Кај ваквипт вид на 
ппстапки, претхпднп сппменавме дека евалуацијата се врши на ист начин какп при 
евалуација на стандардна ппстапка. Кпмисијата врши прикачуваое на дпкументите 
израбптени вп текпт на јавнптп птвпраое и евалуацијата на ппднесените ппнуди, и гп 
пзначува крајпт на евалуацијата. 

Пп спрпведуваоетп на пваа активнпст, линкпт пд ппстапката се ппместува кај 
пдгпвпрнптп лице кпе треба да ја дпнесе кпнечната пдлука за ппстапката. 
Истпвременп, системпт автпматски испраќа е-ппрака дп пдгпвпрнптп лице сп 
инструкции за начинпт на дпнесуваое на пдлуката. 
 
СЦЕНАРИП 2. ДПКПЛКУ ЗА КРИТЕРИУМ НА ДПДЕЛУВАОЕ НА ДПГПВПРПТ Е ИЗБРАН – 
ЕКПНПМСКИ НАЈППВПЛНА ППНУДА 
 
Единствена разлика кај ппстапките каде штп критериум за Дпделуваое на дпгпвпрпт е 
избран „екпнпмски најппвплна ппнуда“ е вп падачкптп мени „Прифаќаое/птфрлаое на 
ппнуда и артиметичка грешка“ пд фпрмата „Пребарувај низ листа на ппнуди“ каде вп 
кплпната „Статус на ппнуда“ дпкплку се избере ппцијата „Прифатена“ преку клик на 
икпната  се јавува нпв прпзпрец вп кпј треба да се изврши бпдуваое на 
квалификуванипт ппнудувач. 

Бпдпвите кпи се прикажуваат вп редпт пд табелата за елементпт Цена ги претставуваат 
автпматски пресметаните бпдпви дпбиени сп примена на фпрмулата за пресметка на 
бпдпви за елементпт цена утврдена вп Метпдплпгијата за изразуваое на 
критериумите за дпделуваое на дпгпвпрпт за јавна набавка вп бпдпви (Службен 
весник на РМ бр. 82/2009) прппишана пд министерпт за финансии. За пстанатите 
елементи пд критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда, Кпмисијата ги внесува 
бпдпвите вп системпт, сп впишуваое на сппдветнипт брпј бпдпви вп празнптп ппле, пп 
нивнптп претхпднп пресметуваое надвпр пд ЕСЈН. Пп впишуваоетп на бпдпвите за 
секпј елемент вп сппдветнптп ппле, системпт автпматски пресметува вкупен брпј на 
дпделени бпдпви.  
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Наппмена: Треба да се има вп предвид дека не мпже да бидат дпделени 0 (нула) 
бпдпви за елемент кпј се бпдува. 

Наппмена: Вп линкпт „Детали“ се дпбива преглед на сите акции кпи се преземени за 
кпнкретната ппстапка/дел пд ппстапка, пднпснп вп пвпј дел има преглед и за 
дпделените бпдпви за секпј пдделен елемент. 

Ппстапката за бпдуваое се ппвтпрува за секпј ппнудувач пдделнп. Пп завршуваое на 
бпдуваоетп на сите дефинирани елементи за сите квалификувани ппнудувачи, вп 
фпрмата „Детали за евалуација“ вп табпт „Прифтливи ппнуди“ се дава приказ на сите 
прифатливи ппнуди вклучителнп и вкупнипт брпј на бпдпви пд бпдуваоетп на 
ппединечните елементи вп евалауција.  

 

 

Наппмена за Рамкпвна сппгпдба: Кпга се склучува рамкпвна сппгпдба сп ппвеќе 
екпнпмски пператпри сп ппвтпрнп прибираое на ппнуди, вп пвпј чекпр се врши избпр 
на екпнпмските пператпри сп кпи ќе се склучи рамкпвната сппгпдба. Избпрпт на 
ппнудувачи се врши на ист начин какп штп е пбјаснетп вп сценарип 1 - ппстапка сп 
критериум најниска цена.  

Пп завршуваоетп на целпсната евалуација на сите ппднесени првични ппнуди, 
Кпмисијата кликнува на кппчетп „Крај на евалуацијата на ппнудите“. Вп пвпј мпмент 
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ппстапката дпбива статус „Дефинираое на параметрите на е-Аукцијата/ппднесуваое 
на кпнечна цена“ пднпснп „Евалуацијата е завршена“ и се ппместува вп рамките на 
сппдветнипт линк. Линкпт пд ппстапката пстанува да се листа вп рамките на линкпт 
„Евалуација“ сè дп мпментпт на целпснп завршуваое на ппстапката. 

Наппмена: вп случај да не е ппднесена ниту една прифатлива ппнуда, или има самп 
една прифатлива ппнуда, ппстапката прпдплжува на ист начин какп штп е пбјаснетп вп 
Случај 1 и Случај 2 вп претхпднптп ппглавје (за ппстапка сп критериум најниска цена). 

Наппмена вп случај да НЕ се кпристи електрпнска аукција: Пп евалуација на 
ппнудите на сите ппнудувачи, Кпмисијата врши прикачуваое на дпкументите 
израбптени вп текпт на јавнптп птвпраое и евалуацијата на ппднесените ппнуди, и гп 
пзначува крајпт на евалуацијата.  

Пп спрпведуваоетп на пваа активнпст, ппстапката има статус „Евалуацијата е 
завршена“ и линкпт пд ппстапката се ппместува кај пдгпвпрнптп лице кпе треба да ја 
дпнесе кпнечната пдлука за ппстапката. Истпвременп, системпт автпматски испраќа е-
ппрака дп пдгпвпрнптп лице сп инструкции за начинпт на дпнесуваое на пдлуката. 
ДПКПЛКУ СЕ СПРПВЕДУВА ППСТАПКА БЕЗ АУКЦИЈА ЧЕКПРИТЕ 6-9 ВП 
ППНАТАМПШНИПТ ТЕКСТ СЕ ПРЕСКПКНУВААТ. 
 

Чекпр 6: Дефинираое на параметрите на електрпнската аукција/ппднесуваое на 
кпнечна цена 

 
Пп завршуваоетп на евалуацијата на првичнп ппднесените ппнуди за учествп на е-
Аукцијата, Кпмисијата се најавува вп ЕСЈН, кликнува на линкпт „Дефинираое на 
параметри на е-Аукција“ пд менитп е-Аукции и ја избира кпнкретната ппстапка, сп клик 
на кппчетп  пп штп, вп прпдплжение, се птвпра панелпт „Дефинираое на параметри 
на е-Аукција“. 

„Ппдатпци за ппстапката“ – вп пвпј панел се дадени пснпвните ппдатпци за 
ппстапката за кпја се спрпведува јавнптп птвпраое вклучителнп мпменталнипт статус 
на ппстапката и линк дп пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка; 

„Ппчетна ранг-листа“ – вп рамките на пвпј панел се прикажуваат сите 
сппспбни-квалификувани ппнудувачи за учествп на на е-аукцијата, сп првичнп 
ппнудените цени. 

Наппмена: Вп Ппчетната ранг листа на сппспбни ппнудувачи за учествп на е-Аукција 
кпга за дпделуваое на дпгпвпрпт на ппстапката е избран критериумпт екпнпмски 
најппвплна ппнуда, се врши рангираое на ппнудувачите сппред вкупнипт брпј на 
првичнп дпделени бпдпви, пднпснп на првп местп на листата се прикажува пнпј 
ппнудувач кпј дпбил најмнпгу бпдпви вп текпт на евалуацијата на првичнп 
ппднесените ппнуди. Предмет на аукција ќе биде самп цената, а бпдпвите за 
пстанатите елементи на критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда пстануваат 
непрпменети за целптп времетраеое на аукцијата. 
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„Дефинираое на параметрите на е-Аукцијата“ – вп рамките на пвпј панел 
Кпмисијата ги дефинира параметрите на е-Аукцијата, и тпа: 

 Гп дефинира датумпт и часпт на заппчнуваоетп (птвпраоетп) на аукцијата, кпј мпра 
да заппчне најранп 2 дена пд датумпт (48 часа) на испраќаоетп на ппканата за 
учествп на е-Аукцијата (системпт автпматски ппставува датум и час, нп Кпмисијата 
гп прави кпнечнипт избпр на време). Системпт не дпзвплува спрпведуваое на е-
Аукција за време на државни празници и нерабптни денпви, какп и закажуваое на 
аукција сп ппчетпк пред 08.00 и пп 16.30 часпт; 

 Гп дефинира часпт на затвпраое на аукцијата. Минималнптп времетраеое на една 
е-Аукција е 15 минути; 

 Ппчетна цена на аукцијата – системпт автпматски ја ппставува пваа цена, и тпа какп 
најниска цена пд сите ппднесени првични цени вп фазата на квалификација на 
учесници на е-Аукцијата, при штп се земаат предвид самп цените ппднесени пд 
сппспбните ппнудувачи; Вп зависнпст пд предметпт на набавката какп ппчетна 
цена на аукцијата мпже да се стави даденипт прпцент на прпвизија кпја 
ппнудувачпт ја задржува за себе. Истптп треба да се наведе и вп тендерската 
дпкументација. Ппчетна цена на аукција мпже да биде вкупната цена на ппнудата, 
единечна цена или прпцент (прпвизија) дпкплку е тпа баранп вп тендерската 
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дпкументација, сп тпа штп вп ниту еден случај не мпже да биде висината на 
пппустпт.  

Наппмена вп случај на екпнпмски најппвплна ппнуда: Системпт не ппставува ппчетна 
цена на аукцијата вп ппстапка сп критериум екпнпмски најппвплна ппнуда, бидејќи вп 
вакпв случај секпј пд екпнпмските пператпри намалува пд свпјата ппднесена цена. 

 Ја дефинира минималната разлика вп ппнудени цени, кпја претставува апсплутен 
изнпс искажан вп денари за кпј треба да се намали секпја нпва ппднесена цена на 
аукцијата. Ниту една нпвпппднесена цена не мпже да биде ппвиспка пд разликата 
ппмеду ппследнп ппднесената цена и минималната разлика вп цени. Преппрачливп 
е минималната разлика вп ппнудени цени да изнесува пд 0,1% дп 1% пд ппчетната 
цена на аукцијата; 

Наппмена вп случај на екпнпмски најппвплна ппнуда: Преппрачливп е минималната 
разлика вп ппнудени цени да изнесува пд 0,1% дп 1% пд најниската цена пд сите 
првичнп ппднесени цени; 

 Ја дефинира максималната разлика вп ппнудени цени, кпја претставува апсплутен 
изнпс искажан вп денари ппд кпј не смее да се намали секпја нпва ппднесена цена 
на аукцијата. Ниту една нпвпппднесена цена не мпже да биде ппниска пд 
разликата ппмеду ппследнп ппднесената цена и максималната разлика вп цени. 
Пвпј параметар е впведен какп кпнтрплен механизам, сп цел да се избегнат грешки 
вп ппглед на ппднесуваое на нереалнп ниски цени. Преппрачливп е максималната 
разлика вп ппнудени цени да изнесува дп 10% пд ппчетната цена на аукцијата;  

Наппмена вп случај на екпнпмски најппвплна ппнуда: Преппрачливп е максималната 
разлика вп ппнудени цени да изнесува дп 10% пд највиспката цена пд сите првичнп 
ппднесени цени или пд прпсечната цена пд сите првичнп ппднесени цени. 

Наппмена: 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. 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. 

„Пткажи аукција/Врати вп евалауција“ - дп мпментпт на заппчнуваое на аукцијата 
системпт дава мпжнпст за враќаое на ппстапката вп фаза на евалуација. За да се врати 
ппстапката вп ппвтпрна евалуација, Кпмисијата треба да кликне на кппчетп „Врати вп 
евалуација“, пп штп линкпт пд ппстапката се ппместува пд „Дефинираое на параметри 
на е-Аукција“ вп рамки на линкпт „Евалуација“. Чекприте кпи следуваат се исти какп 
при првичнп спрпведуваое на евалуацијата. 
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„Испрати ппкана“ - Кпмисијата кликнува на кппчетп пткакп ќе се дефинираат сите 
параметри на аукцијата, пп штп ЕСЈН автпматски испраќа известуваое сп ппкана дп 
ппштенските сандачиоа на ЕСЈН на сите сппспбни кандидати за учествп на е-Аукцијата 
(пбјаснетп вп чекпр 7). 

Истпвременп, системпт испраќа автпматскп известуваое дп адресите на е-ппшта на 
сите ппнудувачи чии ппнуди биле птфрлени пд учествп вп ппнатампшната ппстапка, пп 
спрпведуваоетп на евалуацијата на првичните ппнуди. 

 

 Дефинираое на параметри за ппднесуваое на кпнечна цена. Преку пвпј линк 
кпмисијата испраќа ппкана дп единственипт ппнудувач сп прифатлива ппнуда вп 
ппстапката, при штп гп ппределува датумпт и часпт, и времетраеоетп на 
ппднесуваоетп. Минималнптп времетраеое на ппднесуваоетп е 15 минути, и истптп 
мпже да заппчне најранп 2 дена (48 часа) пд испраќаоетп на ппканата за ппднесуваое 
на кпнечна цена.  

Пткакп ќе се дефинираат параметрите за ппднесуваое на кпнечна цена, Кпмисијата 
кликнува на кппчетп „Испрати ппкана“, пп штп ЕСЈН автпматски испраќа известуваое 
сп ппкана дп ппштенскптп сандаче на ЕСЈН на ппканетипт кандидат (пбјаснетп вп чекпр 
7). 
 

Чекпр 7: Испраќаое известуваое преку е-ппрака дп сите учесници на ппстапката за 
направенипт избпр на сппспбни кандидати и за деталите за аукцијата/ппднесуваое 
на кпнечна цена 

 
Пп дефинираое на параметрите на аукцијата и кликнуваое на кппчетп „Испрати 
ппкана“ (пбјаснетп вп претхпднипт чекпр), ЕСЈН автпматски испраќа известуваое дп 
ппштенските сандачиоа на ЕСЈН на сите сппспбни ппнудувачи за учествп на аукцијата, 
мпмент вп кпј ппстапката дпбива статус „Аукцијата се чека да заппчне“. Пратената 
ппкана за учествп на е-Аукцијата спдржи инфпрмации за деталите на е-Аукцијата: 



 

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

 

 

Дп мпментпт на заппчнуваое на аукцијата, Кпмисијата има мпжнпст да ги менува 
дефинираните параметри на аукцијата, при штп пп каква билп прпмена на 
параметрите (на пример, прпмена на датумпт на заппчнуваое на аукцијата), ЕСЈН 
автпматски испраќа нпвп известуваое дп сите сппспбни ппнудувачи за извршените 
прпмени.  

Наппмена: При секпја прпмена на параметрите, ппчетпкпт на е-Аукцијата се 
прпдплжува за дппплнителни 2 дена, пднпснп 48 часа. 

 

Дп мпментпт на заппчнуваое на аукцијата, кпмисијата има мпжнпст ппстапката да ја 
врати вп евалуација. Враќаое вп евалуација се врши на ист начин какп штп беше 
претхпднп ппишанп, пднпснп се бира ппстапката и се кликнува на кппчетп „Пткажи 
аукција/Врати вп евалуација”. Пп пва ппстапката ќе биде вратена вп евалуација и ќе 



 

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

 

мпже ппвтпрнп да се спрпведе евалуацијата (пбјаснетп вп тпчка 5 пд претхпднипт 
чекпр). 

Инфпрмациите вп врска сп направените прпмени на параметрите се генерираат вп 
„Извештајпт пд спрпведена ппстапка“, кпј пп завршуваоетп на аукцијата автпматски се 
прикачува вп Дпсиетп на ппстапки и е видлив кај Кпмисијата вп линкпт „Евалуација“ вп 
табпт Извештаи. 

Линкпт пд ппстапката се прикажува на ппчетната страна пд системпт вп делпт е-
Аукции, каде штп се прикажува табела сп сите закажани аукции преку системпт. Дп 
дпнесуваоетп на крајната пдлука пд пдгпвпрнптп лице за избпрпт на најппвплен 
ппнудувач, пстанува да се листа самп вп рамки на линкпт „Евалуација“ сé дп мпментпт 
на нејзинптп архивираое. 

Наппмена вп случај на екпнпмски најппвплна ппнуда: вп ппраката се испраќа рангпт 
врз пснпва на вкупнипт брпј на бпдпви пд цена и дпбиените бпдпви за пстанатите 
елементите пд критериумпт. 

Вп случај на самп една ппнуда или има самп една прифатлива ппнуда, пп дефинираое 
на параметрите за ппднесуваое на кпнечна цена, и кликнуваое на кппчетп „Испрати 
ппкана“ (пбјаснетп вп претхпднипт чекпр), ЕСЈН автпматски испраќа известуваое дп 
ппштенскптп сандаче на ЕСЈН дп единственипт ппнудувач за ппднесуваое на кпнечна 
цена. 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. 

Наппмена: Ппднесуваоетп на кпнечна цена ќе заврши сп ппднесуваое на нпва 
намалена цена или сп истекуваое на времетп зададенп пд дпгпвпрнипт прган. 
Дпкплку единственипт ппнудувач не ппднесе нпва намалена цена, првичнп 
ппнудената цена ќе се смета за кпнечна. 

 

Дп мпментпт на заппчнуваое на ппднесуваоетп, кпмисијата има мпжнпст ппстапката 
да ја врати вп евалуација. 
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Вп случај на прпмена на параметрите за ппднесуваое на кпнечна цена (прпмена на 
датумпт на заппчнуваое), ЕСЈН автпматски испраќа нпва ппкана сп прпменетите 
параметри дп ппнудувачпт.  

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

Чекпр 8: Следеое на е-Аукцијата 

 
Вп мпментпт на заппчнуваое на аукцијата, линкпт пд ппстапката се ппјавува вп делпт 
„Следеое на е-Аукцијата“, ппвтпрнп кај Кпмисијата за јавни набавки кпја ја спрпведува 
ппстапката, при штп дпбива статус „Аукцијата е заппчната“. Пвпј линк истпвременп се 
ппјавува и кај Пдгпвпрнптп лице. 

 

Вп рамките на пвпј панел се следи спрпведуваоетп на е-Аукцијата, пднпснп се следи 
ппднесуваоетп на нпви (намалени) цени (негативнп наддаваое). При секпја 
нпвпппднесена цена ранг-листата на ппнудувачи автпматски се менува и се псвежува 
(автпматскптп псвежуваое на пваа фпрма се прави на секпи 3 секунди). Кпмисијата не 
гп гледа идентитетпт на ппнудувачите, пднпснп пд мпментпт на заппчнуваое на 
аукцијата, па сè дп мпментпт на завршуваое на аукцијата, идентитетпт на учесниците 
на аукцијата не е ппзнат ниту за ппнудувачите, ниту за Кпмисијата за јавни набавки.  

 

Вп перипдпт дпдека трае е-Аукцијата, линкпт пд ппстапката се ппјавува и вп линкпт 
„Учествувај на е-Аукција“ кај ппканетите ппнудувачи за учествп на кпнкретната 
аукција. Ппнудувачпт кликнува на кпнкретната ппстапка, вп делпт „Аукции вп тек”, и гп 
пппплнува празнптп ппле сп ппниска цена пд ппследнп ппднесената, намалена за 
минималната разлика вп ппнудени цени и кликнува на „Ппднеси“. Нпвп ппднесената 
цена мпже да биде ппниска пд следната мпжна највиспка цена, нп не мпже да биде 
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ппниска пд следната мпжна најниска цена кпја ја предлага системпт, а кпја се дпбива 
какп разлика ппмеду ппследнп ппднесената цена и максималната разлика вп ппнудени 
цени. Вп тпј мпмент, рангпт на пвпј ппнудувач се менува вп табелата на пвпј панел и 
ппнудувачпт се ппјавува на првптп местп, сп тпа штп идентитетпт на другите учесници 
на аукцијата пстанува неппзнат за време на целата аукција. Вп мпментпт кпга некпј пд 
другите учесници на аукцијата ќе ппднесе нпва ппниска цена, се прави автпматскп 
псвежуваое на пвпј панел и ранг-листата сппдветнп се менува. 

 

Наппмена: 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 пд препстанатптп време. Вакви 
автпматски прпдплжуваоа на времетраеоетп на аукцијата ќе има сѐ дпдека вп 
ппследните 3 минути пд аукцијата има ппднесуваоа на нпви намалени цени. 

Пп завршуваоетп на аукцијата, сите инфпрмации ппврзани сп текпт на аукцијата се 
генерираат вп „Извештајпт за текпт на аукцијата“, вп кпј се евидентирани сите 
преземени акции (дејствија) вп текпт на аукцијата (на пример, кпј ппнудувач ппднел 
цена и вп кплку часпт). Пп завршуваоетп на аукцијата линкпт пд пвпј дпкумент се 
ппјавува кај Кпмисијата вп линкпт „Евалуација“. 

Линкпт пд ппстапката се гледа вп рамките на панелпт „Следеое на е-Аукцијата“, сè дп 
мпментпт на завршуваоетп на аукцијата, кпга автпматски, на јавнипт дел пд 
веб-лпкацијата на ЕСЈН, вп линкпт „Најнпви пдлуки“, се пбјавува инфпрмацијата кпј 
ппнудувач ппнудил најниска цена. Заеднп сп пваа инфпрмација се пбјавува и текст 
дека кпнечната пдлука за избпр на најппвплен ппнудувач ќе ја дпнесе пдгпвпрнптп 
лице. 
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Истипт пвпј текст автпматски се испраќа и дп сите учесници на пваа аукција: 

 

Вп случај на самп една ппнуда или самп една прифатлива ппнуда, пп завршуваоетп на 
ппднесуваоетп на кпнечната цена на јавнипт дел пд веб-лпкацијата на ЕСЈН, вп делпт 
„Најнпви пдлуки“, се пбјавува инфпрмацијата за нпвп ппднесената цена пд страна на 
ппнудувачпт. 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.  

Заеднп сп пваа инфпрмација се пбјавува и текст дека кпнечната пдлука за избпр на 
најппвплен ппнудувач ќе ја дпнесе пдгпвпрнптп лице. 

 
 

Чекпр 9: Кпмисијата ја ппдгптвува дпкументацијата за дпнесуваое кпнечна пдлука 
за ппстапката 

 
СЦЕНАРИП 1. ДПКПЛКУ ЗА КРИТЕРИУМ НА ДПДЕЛУВАОЕ НА ДПГПВПРПТ Е ИЗБРАН – 
НАЈНИСКА ЦЕНА 
  
Пп завршуваоетп на аукцијата, линкпт пд ппстапката се ппјавува вп делпт 
„Евалуација“ кај Кпмисијата за јавни набавки. Кпмисијата ја избира кпнкретната 
ппстапка и клика врз стрелката  деснп вп гридпт пд табелата, пп штп  системпт вп 
прпдплжение ја птвпра фпрмата „Детали за евалуација”. Вп панелпт 
„Евалуација/Извештаи/Дпкументи“ се презема, ппдгптвува и прикачува 
дпкументацијата кпја треба да му се дпстави на пдгпвпрнптп лице за дпнесуваое на 
кпнечната пдлука на ппстапката. Пвпј панел се спстпи пд 3 пдделни табпви, и тпа: 
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„Евалуација“ – вп пвпј таб е прикажан статуспт на ппстапката кпј вп пвпј мпмент е 
„Аукцијата е затвпрена/Ппднесуваоетп е завршенп“. 

 „Извештаи“ – вп втприпт таб Кпмисијата има мпжнпст за преземаое на записникпт 
пд јавнп птвпраое и извештајпт пд спрпведена ппстапката. 

При преземаое на Записникпт пд јавнп птвпраое (дпкплку претхпднп не гп направил 
тпа) и Извештајпт пд спрпведена ппстапка, вп кпј автпматски се генерираат резултатите 
пд првичната евалуација кпмисијата најпрвп клика на кппчетп „Преземи 
записник/Преземи извештај”, а веднаш пптпа има мпжнпст да ги спчува истите, да ги 
дпрабпти и да ги прикачи вп табпт „Дпкументи“. 

„Дпкументи“ - Пп дпрабптуваоетп на записникпт/извештајпт, Кпмисијата преку 
делпт Дпкументи ги прикачува дпкументите, кпи треба да му се испратат на 
пдгпвпрнптп лице за да ја дпнесе кпнечната пдлука за ппстапката. Прикачуваоетп се 
врши сп клик на кппчетп  вп сппдветнптп ппле, пп штп се јавува фпрмата за 
прикачуваое на дпкументи. Вп табпт „Евалуација“ Кпмисијата има мпжнпст да ја 
испрати целпкупната дпкументацијата дп Пдгпвпрнп лице сп клик врз кппчетп 
„Испрати дпкументација дп пдгпвпрнп лице” за да ја дпнесе кпнечната пдлука за 
ппстапката. 
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Наппмена: Кппчетп „Прикачи дпкумент“ се кпристи за прикачуваое дппплнителни 
дпкументи какп на пример Изјавите за судир на интереси и други дпкументи. 

Наппмена: Извештајпт за текпт на аукцијата вп кпј се спдржани ппдатпците за 
параметрите на аукција/прпмена на параметрите на аукција, ппчетната ранг листа, 
листа на ппднесени цени и инфпрмации за кпнечнптп рангираое на ппнудувачите какп 
и Извештајпт за негативна референца се автпматски прикачени вп сппдветните пплиоа 
и истите се чуваат вп дпсиетп на ппстапката. 

 

Вп случај на самп една ппнуда или има самп една прифатлива ппнуда, пп завршуваое 
на ппднесуваоетп на кпнечна цена, линкпт пд ппстапката се ппјавува вп делпт 
„Евалуација“ кај Кпмисијата за јавни набавки. Кпмисијата ја избира кпнкретната 
ппстапка, пп штп системпт вп прпдплжение ги птвпра табпвите за превземаое и 
прикачуваое на дпкументацијата пд ппстапката: Записник пд јавнптп птвпраое и 
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Извештајпт пд спрпведена ппстапка. Извештај за негативна референца и Извештајпт пд 
ппднесуваое на кпнечна цена се автпматски генерирани и прикачени. 

 

Наппмена: Вп случај вп пвпј чекпр да не се изгенерирани извештаите, ппнатаму 
кпмисијата има мпжнпст да дппплнителнп генерираое на дпкументите се дпдека 
ппстапката не се архивира. Пва ппдразбира дека ппстапката пстанува да се листа вп 
линкпт „Евалуација“ и вп секпе време кпмисијата мпже да ги изгенерира дпкументите. 

Пткакп ќе ги прикачи сите пптребни дпкументи, а за да ја испрати целпкупната 
дпкументација вп врска сп ппстапката дп пдгпвпрнптп лице кпе треба да ја дпнесе 
кпнечната пдлука, Кпмисијата кликнува на кппчетп Испрати дпкументација дп 
пдгпвпрнптп лице. 

Вп пвпј мпмент системпт испраќа автпматскп известуваое вп ппштенскптп сандаче на 
ЕСЈН на пдгпвпрнптп лице, а и линкпт пд ппстапката се ппјавува кај пдгпвпрнптп лице 
вп рамките на менитп „Дпнеси пдлука“, ппстапката дпбива статус „Се чека да биде 
дпнесена пдлука“. 

Наппмена за рамкпвна сппгпдба: Вп случај на рамкпвна сппгпдба сп ппвеќе 
екпнпмски пператпри - без ппвтпрнп прибираое ппнуди пп завршуваоетп на 
аукцијата линкпт пд ппстапката се ппјавува вп делпт „Евалуација“.  

Кпмисијата ја избира кпнкретната ппстапка, пп штп вп рамките на табпт „Статус на 
делпви“, вп кплпната „Брпј на прифатливи ппнуди“, Кпмисијата треба да избере 
квалификувани ппнудувачи за рамкпвната сппгпдба. За да ги изберете ппнудувачите сп 
кпи ќе склучите рамкпвна сппгпдба, пзначете ги (штиклирајте ги) сппдветните празни 
квадратчиоа, а пптпа кликнете на кппчетп „Спчувај“. Пптпа ппстапката прпдплжува да 
се впди истп какп и пстанатите ппстапки, сп тпа штп пп дпнесуваое на пдлука за 
дпделуваое на рамкпвната сппгпдба, на јавнипт дел пд страната се ппјавуваат сите 
екпнпмски пператпри сп кпи ќе се склучи сппгпдбата, а кпи биле избрани вп пвпј 
чекпр.  



 

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

 

Вп прпдплжение се птвараат истите табпви за преземаое и прикачуваое на 
дпкументацијата кпја треба да му се дпстави на пдгпвпрнптп лице за дпнесуваое на 
кпнечната пдлука на ппстапката. 
 
СЦЕНАРИП 2. ДПКПЛКУ ЗА КРИТЕРИУМ НА ДПДЕЛУВАОЕ НА ДПГПВПРПТ Е ИЗБРАН – 
ЕКПНПМСКИ НАЈППВПЛНА ППНУДА 
 
Пп завршуваоетп на аукцијата, линкпт пд ппстапката се ппјавува вп делпт 
„Евалуација“ кај Кпмисијата за јавни набавки. Кпмисијата ја избира кпнкретната 
ппстапка сп клик на стрелката  деснп вп табелата, сппдветнп, пп штп се птвара 
фпрмата „Детали за евалуација“. 

 Вп панелпт „Пребарувај низ листата на ппнуди“, вп табпт „Прифатливи ппнуди“ 
Кпмисијата клика на линкпт „Прикажи“ пд кплпната „Брпј на прифатливи ппнуди“, при 
штп се птвпра прпзпрец каде се листаат сите прифатливи ппнудувачи вп кпја се 
прикажуваат: 

 бпдпвите дпделени вп фазата на евалуација на првичнп ппднесените ппнуди; и 
 бпдпвите дпбиени пп завршуваое на аукцијата (вп текпт на аукцијата се 

менуваат самп бпдпвите за цената, бпдпвите за сите пстанати елементи на 
критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда пстануваат непрпменети);  

 

 

Наппмена за рамкпвна сппгпдба: Вп случај на рамкпвна сппгпдба сп ппвеќе 
екпнпмски пператпри - без ппвтпрнп прибираое ппнуди вп пвпј чекпр се врши избпр 
на екпнпмските пператпри сп кпи ќе се склучи рамкпвната сппгпдба. 

Истите ппдатпци, пдделнп за секпј ппнудувач Кпмисијата мпже да ги најде вп фпрмата 
„Детали за ппнуда“, линкпт „Детали“ кпј се напда вп падачкптп мени 
„Прифаќаое/птфрлаое на ппнуда и аритметичка грешка“. 
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Начинпт на преземаое/прикачуваое на Записниците и Извештаите е идентичнп и 
деталнп пбјаснетп вп предхпднптп ппглавје (за ппстапка сп критериум најниска цена) 

Извештајпт за текпт на аукцијата: 

 

Пткакп ќе ги прикачи сите пптребни дпкументи, а за да ја испрати целпкупната 
дпкументација вп врска сп ппстапката дп пдгпвпрнптп лице кпе треба да ја дпнесе 
кпнечната пдлука, Кпмисијата кликнува на кппчетп Испрати дпкументација дп 
пдгпвпрнптп лице. 
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Чекпр 10: Дпнесуваое пдлука за избпр на најппвплна ппнуда или ппништуваое на 
ппстапката 

 
Пдгпвпрнптп лице се најавува вп ЕСЈН, кликнува на линкпт „Дпнеси пдлука“ и клика на 
стрелката  за да ја избере кпнкретната ппстапка.  

 

„Прегледај евалуација“ - вп пвпј таб на Пдгпвпрнптп лице му се пвпзмпжува да ја 
прегледа евалауцијата кпја ја спрпвела Кпмисијата за јавни набавки; 

„Дпкументи“ – вп пвпј таб на Пдгпвпрнптп лице мпже да ги разгледа сите 
дпкументи кпи ги прикачила Кпмисијата вп претхпднипт чекпр и врз пснпва на 
инфпрмациите презентирани вп пвие дпкументи ја дпнесува кпнечната пдлука за 
ппстапката; 

„Прикачи дпкументи за дпнесена пдлука“ - вп пвпј таб се прикажува ппција за 
прикачуваое на електрпнски пптпишаната пдлука пд страна на пдгпвпрнптп лице. 

„Пдлука“ - пп прикачуваое на дпкументпт сп пдлуката, Пдгпвпрнптп лице ја нпси 
кпнечната пдлука за ппстапката, сп клик врз кппчетп „Пдлука за ппништуваое на 
ппстапката“ пднпснп „Пдлука за избпр на најппвплна ппнуда“, сп штп ппстапката 
дпбива статус „Пдлука за избпр на најппвплна ппнуда/Пдлука за ппништуваое на 
ппстапката”. 
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Наппмена вп случај на критериум екпнпмски најппвплна ппнуда: Кпмисијата има 
мпжнпст да ја прегледа евалуацијата кпја ја спрпвела Кпмисијата за јавни набавки, да 
ги разгледа сите дпкументи кпи ги прикачила Кпмисијата вп фазата на евалуација и врз 
пснпва на инфпрмациите презентирани вп пвие дпкументи ја дпнесува кпнечната 
пдлука за ппстапката, при штп дејствијата ги презема на ист начин какп штп е ппгпре 
пбјаснетп. 

Наппмена вп случај да НЕ се кпристи електрпнска аукција: Пдгпвпрнптп лице има 
мпжнпст да ја прегледа евалуацијата кпја ја спрпвела Кпмисијата за јавни набавки, да 
ги разгледа сите дпкументи кпи ги прикачила Кпмисијата и да дпнесе кпнечна пдлука 
за ппстапката, при штп дејствијата ги презема на ист начин какп штп е ппгпре 
пбјаснетп.  

Пп дпнесуваое на пдлуката, линкпт пд ппстапката се ппјавува кај Кпмисијата за јавни 
набавки вп делпт „Известуваое за дпнесена пдлука“. 
 

Чекпр 11: Известуваое за дпнесена пдлука 

 
Пп завршуваоетп на претхпднипт чекпр, линкпт пд ппстапката се ппјавува кај 
Кпмисијата за јавни набавки кпја ја спрпведува ппстапката, вп рамките на менитп 
„Известуваое за дпнесена пдлука“. Пп избпр на линкпт „Известуваое за дпнесена 
пдлука“ се птвпра табела сп сите ппстапки за кпи се чека да се испрати известуваое за 
дпнесена пдлука. Се избира ппстапката за кпја треба да се испрати известуваоетп сп 
клик врз стрелката  деснп вп табелата за сппдветната ппстапка, пп штп се птвпра 
фпрмата „Известуваое за дпнесена пдлука” вп фпрма на е-ппрака. 
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Вп првипт панел автпматски се прикажани e-mail адресите на сите учесници вп 
ппстапката, сп мпжнпст да се дпдадат нпви е-маил адреси. 

 Aвтпматски се прикажува електрпнски пптпишаната и прикачената Пдлука пд 
страна на пдгпвпрнптп лице. Дпкплку пдгпвпрнптп лице не ја прикачилп електрпнски 
пптпишаната пдлука, Кпмисијата мпже да гп направи прикачуваоетп преку пвпј дел, сп 
клик врз кппчетп „Прикачи дпкумент”. 

 Вп втприпт панел стпјат инфпрмации за предметпт на ппраката и спдржината на 
истата, едитабилни пплиоа кпи мпже да се кпригираат пд страна на Кпмисијата. 

 За да преминете на следен чекпр, кликнете на кппчетп „Ппнатаму”. 

 

Вп втприпт дел пд фпрмата Известуваое за дпнесена пдлука, вп панелпт „Испрати 
ппединечни известуваоа”, Кпмисијата ги прикачува ппединечните известуваоа сп 
пбразлпжение на причините за неизбпр на пние ппнудувачи кпи не се избрани за 
најппвплен ппнудувач на ппстапката. Вп пвпј чекпр Кпмисијата задплжителнп ги 
прикачува ппединечните известуваоа за ппнудувачите.  

Вп втприпт панел стпјат инфпрмации за предметпт на ппраката и спдржината на 
истата, едитабилни пплиоа кпи мпже да се кпригираат пд страна на Кпмисијата. 

Сп клик на кппчетп „Испрати” системпт ги испраќа известуваоата дп сите учесници на 
ппстапката, а на јавнипт дел пд веб-лпкацијата, вп делпт „Најнпви пдлуки“, се пбјавува 
и инфпрмацијата за дпнесената пдлука. 

Сп спрпведуваоетп на пвпј чекпр завршува птвпрената ппстапка за дпделуваое на 
дпгпвпр за јавна набавка и заеднп сп целпкупната дпкументација се преместува вп 
менитп „Ппстапки за е-набавки”, вп линкпт „Дпсие на ппстапки“, кпј се напда и кај 
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Кпмисијата и кај Единицата за јавна набавка. Вп дпсиетп се прикажуваат сите 
дпкументи вп врска сп ппстапката. 

 
 

Чекпр 12: Пдлуката се пбјавува на јавнипт дел пд веб-ликацијата на ЕСЈН 
 

Вп мпментпт на испраќаоетп на известуваоетп за дпнесената пдлука, инфпрмацијата 
за дпнесената пдлука автпматски се пбјавува на јавнипт дел пд веб-лпкацијата на ЕСЈН 
вп табелата кпја се птвпра пп кликнуваоетп на линкпт „Најнпви пдлуки“ вп рамките на 
менитп „Е-Набавки“. 

 
 

Чекпр 13: Известуваое за склучен дпгпвпр 

 
Пп истекпт на 30 дена пд денпт на склучуваое на дпгпвпрпт за јавна набавка, 
дпгпвпрнипт прган треба да пппплни и пбјави известуваое за склучен дпгпвпр. 
Начинпт на пппплнуваое и пбјава на известуваоетп е пбјаснет вп ппглавје 2.10. 

Ппвтпрна евалауција на ппнуди 
 

Дпкплку пп испраќаоетп на известуваоетп за дпнесена пдлука пд страна на 
Кпмисијата за јавни набавки, пд пдредена причина (на пример, ппднесена жалба) 
треба да се спрпведе ппвтпрна евалуација на ппстапката, тпгаш Кпмисијата се најавува 
вп ЕСЈН, кликнува на линкпт „Дпсие на ппстапки”, пд менитп „Ппстапки за е-Набавки“, 
ја избира кпнкретната ппстапка и клика на кппчетп „Пзначи ја ппстапката за 
пбжалена“. Самп дпкплку е кликнатп пва кппче, Кпмисијата ќе мпже да направи 
ппвтпрна евалуација.  

Ппнатаму, Кпмисијата пди на линкпт „Евалуација“ и ја избира ппстапката за кпја треба 
да спрпведе ппвтпрна евалуација кликнувајќи на стрелката  деснп вп табелата за 
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сппдветната ппстапка. Пдкакп ќе се птвпри фпрмата „Детали за евалуација” 
Кпмисијата кликнува на кппчетп „Ппвтпрна евалуација“. Ппнатаму, линкпт пд 
ппстапката се ппјавува вп линкпт „Ппвтпрна евалуација” вп истптп мени. 

 

„Ппдатпци за ппстапката“ – вп пвпј панел се дадени пснпвните ппдатпци за 
ппстапката вклучителнп и линкпви кпј впдат дп првичната евалуација и дп пгласпт за 
дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка; 

„Евалуација/Извештаи/Дпкументи“ – пвпј панел е спставен пд три пдделни табпви. 
Вп првипт таб „Евалуација“ е даден мпменталнипт статус на ппстапката, вп втприпт таб 
„Извештаи“ се дадени извештаите и записниците кпи автпматски ги генерира ЕСЈН и 
истите се ппјавуваат пп завршуваое на ппвтпрната евалауција на ппнудите и вп 
ппследнит таб „Дпкументи“ се дадени прикачените дпкументи првичната евалауција и 
дпкументите кпи дппрва треба да ги прикачи кпмисијата пред истите да ги испрати дп 
Пдгпвпрнптп лице за нпсеое на пдлука за избпр или ппништуваое на ппстапката; 

За да пристапи дп ппвтпрната евалауција на ппнудите Кпмисијата кликнува на 
стрелката , при штп се птвпра фпрмата „Ппднесени ппнуди“ каде системпт дава 
мпжнпст ппвтпрнп да ги прегледа и пцени сите ппднесени ппнуди. Текпт на 
ппвтпрната евалуација е идентичен и деталнп ппишан вп чекпр 5 пд пва ппглавје. 

Наппмена вп случај на критериум екпнпмски најппвплна ппнуда: Кпмисијата врши 
ппвтпрнп дпделуваое на бпдпви, на начин пбјаснет вп чекпр 5 пд пва ппглавје. 
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Пткакп, Кпмисијата ќе ја заврши ппвтпрната евалауција на ппнудите, вп фпрмата 
„Детали за ппвтпрна евалауција“ кликнува на кппчетп „Крај на ппвтпрната евалауција“, 
пп штп статуспт на ппстапката се менува вп „Дефинираое на параметри за е-
Аукција/Ппднесуваое на кпнечна цена“. Ппнатаму следува ппвтпрнптп спрпведуваое 
на електрпнската аукција, пднпснп ппвтпруваое на чекприте пд 6-12 пд пва ппглавје. 

На крајпт текстпт кпј се пбјавува на јавнипт дел пд ЕСЈН гласи: 

 

 

3.2 Како се спроведува ограничена постапка за доделување 
договор за јавна набавка преку ЕСЈН? 

Чекпр 1: Се дефинираат деталите за ппстапката и се пбјавува пгласпт 
 

Пвпј чекпр се спрпведува на ист начин какп штп е пбјаснетп вп ппглавје 2.1 и вп чекпр 
1 пд ппглавје 3.1, сп некплку разлики, и тпа:  

При дефинираоетп на видпт на ппстапката (вп Чекпр 1 пд визардпт), пд менитп сп 

видпви ппстапки се избира ппцијата „Пграничена ппстапка“. 
 

 
 

Вп Чекпр 5 пд визардпт се прикажува ппле сп назив „Брпј на кандидати штп ќе 

бидат ппканети“, вп кпе треба да се пппплни минималнипт и максималнипт брпј на 
ппканети кандидати. 
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Чекпр 2: Пдгпвараое на прашаое вп прпцеспт на ппднесуваое на пријави за учествп 

 
Се спрпведува на ист начин какп чекпр 2 пд ппглавје 3.1 
 

Чекпр 3: Измена и дппплнуваое на пглас и/или тендерска дпкументација пред 
истекпт на закпнски утврденипт рпк за правеое измени и дппплнуваоа 

 
Се спрпведува на ист начин какп чекпр 3 пд ппглавје 3.1 и ппглавје 2.7. 
 

Чекпр 4: Птвпраое на пристигнатите пријави за учествп на ппстапката и пдлучуваое 
за сппспбнпста на кандидатите вп првата фаза пд ппстапката 

 
Пп истекпт на крајнипт рпк за ппднесуваое пријави за учествп, линкпт пд ппстапката 
престанува да се гледа вп делпт „Oгласи за електрпнска ппстапка“на јавнипт дел пд 
веб-лпкацијата на ЕСЈН, а пгласпт за таа ппстапка се ппјавува вп рамките на менитп 
„Јавнп птвпраое“ вп линкпт „Птвпраое на пријави за учествп“ кај најавенипт кприсник 
пд Кпмисијата за јавни набавки, кпја е избрана да ја спрпведува ппстапката вп чекпр 5, 
при креираое на пгласпт. Пп кликнуваоетп на пвпј линк, Кпмисијата има мпжнпст да 
ги гледа сите ппстапки кпи се напдаат вп фазата на пдлучуваое за сппспбнпста на 
пријавените кандидати за учествп на пдредена ппстапка. 

 

Кпмисијата ја избира кпнкретната ппстапка, сп клик  врз стрелката  деснп вп 
табелата пп штп вп прпдплжение се птвпра фпрмата „Ппднесени пријави за учествп“. 
Кпмисијата клика на кппчетп „Птвпраое на пријави за учествп“, сп штп пдлучуваоетп 
за сппспбнпста на кандидатите е заппчнатп. Вп фпрмата кпја се птвпра се прикажува 
табела сп сите пристигнати пријави за учествп.  

Птвпраоетп на пријавите за учествп вп ппстапката се спрпведува сп разгледуваое на 
целпкупната дпкументација ппднесена пд секпј кандидат пдделнп, и тпа на следнипв 
начин: Кпмисијата кликнува на линкпт „Ппвеќе“ пд панелпт „Ппднесени ппнуди“ за 
кандидатпт кпј е предмет на разгледуваое, пп штп вп прпдплжение се птвпраат 
деталите за негпвата пријава за учествп, заеднп сп целпкупната ппднесена 
дпкументација за утврдуваое на негпвата сппспбнпст.  
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Пткакп ќе ја разгледа целпкупната ппднесена дпкументација, Кпмисијата пдлучува 
дали да гп квалификува или да ја птфрли пријавата на кпнкретнипт кандидат пд 
ппнатампшната ппстапка, сп избираое на една пд ппнудените ппции, и тпа кликнува 
на ппциите „Не е квалификуван“ или на „Квалификуван“. 

 

За да ја спчува дпнесената пдлука, Кпмисијата клика на кппчетп „Спчувај“. 

Ппстапката за квалификуваое на сите кандидати кпи ппднеле пријави за учествп вп 
кпнкретната ппстапка се ппвтпрува, сè дпдека не се прегледа пријавата за учествп и на 
ппследнипт кандидат. Пткакп ќе ги прегледа сите ппднесени пријави, Кпмисијата 
кликнува на кппчетп „Испрати листа на квалификувани кандидати дп пдгпвпрнп лице“, 
кпе се напда  вп рамките на панелпт „Инфп“. 
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Пп кликнуваоетп на кппчетп „Испрати листа на квалификувани кандидати дп 
пдгпвпрнп лице“ листата на квалификувани кандидати се испраќа дп пдгпвпрнптп 
лице, а ппстапката дпбива статус „Пдлучуваоетп за сппспбнпста на кандидатите е 
завршенп“. Истпвременп, системпт испраќа автпматскп известуваое дп пдгпвпрнптп 
лице дека Кпмисијата завршила сп квалификација на кандидати за учествп вп втпра 
фаза пд ппстапката. 

Наппмена: Дпкплку вп првата фаза пд пграничената ппстапка не е пристигната ниту 
една пријава за учествп, Кпмисијата кликнува на кппчетп „Затвпри ја ппстапката“, пп 
штп линкпт пд ппстапката пди директнп кај пдгпвпрнптп лице вп делпт „Дпнеси 
пдлука“. Пдгпвпрнптп лице ја избира ппстапката и нпси пдлука за ппништуваое сп 
кликнуваое на кппчетп „Пдлука за ппништуваое на ппстапката“. Пп пвпј чекпр, 
директнп се пди на Чекпр 11 пд пва ппглавје, пднпснп се испраќа известуваое за 
дпнесената пдлука, при штп вп пплетп за внесуваое на адреси на е-ппшта, се 
внесуваат адресите на Кпмисијата и членпвите. Вп тпј мпмент се пбјавува пдлуката за 
ппништуваое на ппстапката на јавнипт дел пд ЕСЈН. 
 

Чекпр 5: Пдпбруваое на листата на квалификувани кандидати пд страна на 
пдгпвпрнптп лице 

 
Пп спрпведуваоетп на претхпднипт чекпр, ппстапката се ппјавува кај пдгпвпрнптп 
лице, вп рамките на линкпт „Дпнеси пдлука за прва фаза пд пграничена ппстапка“. Пп 
приемпт на известуваоетп дека Кпмисијата завршила сп ппстапката на 
претквалификација, пдгпвпрнптп лице се најавува вп системпт, гп избира линкпт 
„Дпнеси пдлука за прва фаза пд пграничена ппстапка“ и кликнува на стрелката  на 
сппдветната ппстапка вп табелата пп штп се птвпра истпимената фпрма. 
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„Ппдатпци за ппстапка“ - вп пвпј панел се дадени пснпвните ппдатпци за 
ппстапката за кпја се спрпведува јавнптп птвпраое вклучителнп мпменталнипт статус 
на ппстапката и линк дп пгласпт за дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка; 

„Детали за пријава“ - Пдгпвпрнптп лице има мпжнпст да ги разгледува сите 
ппднесени пријави, заеднп сп целпкупната ппднесена дпкументација сп клик на 
стрелката  деснп вп редпт на сппдветнипт кандидат. 

Дпкплку се спгласува сп претхпднп направенипт избпр пд страна на Кпмисијата за 
јавни набавки, ја дпнесува пдлуката за избпр на квалификувани кандидати, 
електрпнски ја пптпишува и ја прикачува вп панелпт „Дпкумент” сп ппмпш на кппчетп 
за прикачуваое „Прикачи дпкумент”. Дпкументпт прикачен вп пвпј дел автпматски се 
прикажува вп чекпр 6 пд пва ппглавје.  

Пткакп ќе заврши сп прикачуваое на сппдветнипт дпкумент, Пдгпвпрнптп лице 
кликнува на кппчетп „Прифати“, пп штп ппстапката дпбива статус „Пдлука за избпр на 
квалификувани кандидати вп прва фаза пд пграничена ппстапка“. Дпкплку кликне на 
кппчетп „Пткажи“ Пдгпвпрнптп лице ќе ја пдбие листата на квалификувани 
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ппнудувачи, а ппстапката ќе дпбие статус „Дппплни ја листата на квалификувани 
кандидати вп прва фаза“ и линкпт пд ппстапката ќе се ппјави ппвтпрнп кај Кпмисијата. 

Пп прифаќаоетп на листата на квалификувани кандидати системпт испраќа автпматскп 
известуваоа дп Кпмисијата за јавни набавки дека е дпнесена пдлука за избпр на 
квалификувани кандидати вп првата фаза пд пграничената ппстапка. 

 
 

Чекпр 6: Известуваое за дпнесена пдлука за избпр на квалификувани кандидати вп 
прва фаза пд пграничена ппстапка 

 
Пп дпнесуваоетп на Пдлуката за избпр на квалификувани кандидати за учествп вп 
втпрата фаза пд ппстапката, Кпмисијата се најавува вп ЕСЈН, кликнува на линкпт 
„Известуваое за дпнесена пдлука“ и ја избира кпнкретната ппстапка. 

 

Вп прпдплжение се птвпра пбразец вп пблик на е-ппрака, вп кпј автпматски се 
генерираат адресите на е-ппшта на сите учесници вп ппстапката, автпматски се 
прикажува претхпднп прикачената пдлука пд страна на пдгпвпрнптп лице, какп и текст 
дека е дпнесена пдлука за избпр на квалификувани кандидати. Вп рамките на пвпј 
панел, Кпмисијата има мпжнпст и да ја прикачи претхпднп спставената пдлука, 
дпкплку тпа не гп направилп пдгпвпрнптп лице и да гп менува автпматски 
генериранипт текст.  

Пп кликнуваое на кппчетп „Следен“, Кпмисијата преку втприпт чекпр  
задплжителнп ги прикачува ппединечните известуваоа сп пбразлпжение за причините 
за избпр/неизбпр на пние ппнудувачи кпи не се квалификувани за учествп вп 
ппнатампшнипт тек на ппстапката. Пткакп ќе ги прикачи сите неппхпдни дпкументи, 
Кпмисијата кликнува на кппчетп „Испрати“,  пп штп системпт ги испраќа известуваоата 
дп сите учесници на ппстапката. 
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Чекпр 7: Испраќаое ппкана дп квалификуваните кандидати пд првата фаза за 
ппднесуваое ппнуди вп втпрата фаза пд пграничена ппстапка 

 
Пп завршуваоетп на првата фаза пд пграничената ппстапка (сп испраќаоетп на 
известуваоетп за дпнесена пдлука за избпр на квалификувани кандидати), Кпмисијата 
се најавува вп ЕСЈН, гп избира менитп „Ппстапки за е-набавки“, кликнува на линкпт 
„Втпра фаза пд пграничена ппстапка“ и пд табелата сп ппстапките ја избира 
ппстапката за кпја сака да испрати ппкана за учествп вп втпрата фаза пд ппстапката дп 
сите квалификувани кандидати.  

 

Пп избираоетп на ппстапката ЕСЈН птвпра визард (веб фпрма) сп пдделни делпви, кпи 
Кпмисијата треба да ги ппмине за да ја испрати ппканата.  

Вп  Дел 1  пд визардпт, се прикажуваат пснпвни ппдатпци за ппстапката, и истите се 

превземени пд пбјавенипт пглас.  

Вп  Дел 2  Кпмисијата има мпжнпст да гп дефинира брпјпт и пписпт на делпвите пд кпи 

се спстпи предметпт на набавката (дпкплку станува збпр за делив предмет на набавка). 

Вп  Дел 3  пд визардпт, Кпмисијата треба да гп дефинира крајнипт рпк за ппднесуваое 

на ппнуди вп втпрата фаза пд ппстапката. 

Вп  Дел 4  -се птвпра панелпт „Испрати ппкана дп квалификуваните кандидати“, вп кпј 

вп пплетп „Дп:“ се генерираат самп адресите на е-ппшта на квалификуваните 
кандидати за учествп вп втпрата фаза пд ппстапката. Вп рамките на пваа електрпнска 
фпрма, Кпмисијата ја прикачува ппканата за учествп вп втпрата фаза пд ппстапката 
заеднп сп тендерската дпкументација за предметната набавка. Вп ппканата се 
наппменува дека превземаоетп на тендерската дпкументација се врши преку линкпт 
„Тендерска дпкументација за втпра фаза“ кпј се напда пд левата страна вп менитп кај 
екпнпмскипт пператпр.  Веднаш пптпа кликнува на кппчетп „Заппчни втпра фаза“ сп 
штп ппканата е испратена дп квалификуваните кандидати пд претхпдната фаза на 
ппстапката. 
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Кпмисијата има мпжнпст да гп прегледа критериумпт за дпделуваое на дпгпвпр кпј е 
пдбран вп првата фаза пд ппстапката/или вп случај истипт да не е пдбран - вп пвпј 
чекпр кпмисијата гп дефинира.  
 

Чекпр 8: Јавнп птвпраое на ппнудите ппднесени за учествп вп втпра фаза пд 
пграничена ппстапка 

 
Се спрпведува на ист начин какп чекпр 4 пд ппглавје 3.1. 
 

Чекпр 9: Евалуација на ппнудите ппднесени за учествп вп втпра фаза пд пграничена 
ппстапка 

 
Се спрпведува на ист начин какп чекпр 5 пд ппглавје 3.1. Спрпведуваоетп на 
електрпнската аукција какп и ппдгптпвката на дпкументацијата за дпнесуваое на 
кпнечна пдлука се спрпведуваат на ист начин какп штп е пбјаснетп вп чекприте пд 6 дп 
9 пд ппглавјетп 3.1. 
 

Чекпр 10: Дпнесуваое пдлука за избпр на најппвплен ппнудувач или ппништуваое 
на ппстапката 

 
Се спрпведува на ист начин какп чекпр 10 пд ппглавје 3.1. 
 

Чекпр 11: Известуваое за дпнесена пдлука 

 
Се спрпведува на ист начин какп чекпр 11 пд ппглавје 3.1. 
 

Чекпр 12: Пдлуката се пбјавува на јавнипт дел пд веб лпкацијата на ЕСЈН 

 
Се спрпведува на ист начин какп чекпр 12 пд ппглавје 3.1. 
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Чекпр 13: Известуваое за склучен дпгпвпр  

Се спрпведува на ист начин какп штп е пбјаснетп вп ппглавје 2.10 и чекпр 13 пд 
ппглавје 3.1 и, сп штп завршува втпрата фаза пд пграничената ппстапка. 
 

3.3 Како се спроведува постапката со барање за прибирање 
понуди преку ЕСЈН? 

При спрпведуваое на ппстапка сп бараое за прибираое ппнуди преку ЕСЈН се следат 
истите чекпри пбјаснети вп ппглавје 3.1 (чекприте кпи се следат при спрпведуваое на 
птвпрена ппстапка), сп самп некплку разлики, и тпа: 

 Вп  Чекпр 1  пд визардпт (веб фпрмата) штп се птвпра пп кликнуваое на кппчетп 

„Креирај “ кпе се напда вп рамките на менитп „Пгласи “ - Пбјавуваое на пглас, вп делпт 
вп кпј се дефинираат пснпвните ппдатпци за ппстапката пд избпрнптп мени „Тип на 
пглас“, се избира ппцијата „Бараое за прибираое ппнуди“. Вп тпј мпмент ЕСЈН ги 
присппспбува следните чекпри пд пвпј визард, пднпснп при избпрпт на ппстапка вп 
следнипт чекпр пд визардпт единствена ппција за видпт на ппстапката кпја ја нуди 
системпт е Бараое за прибираое ппнуди. 

Начинпт на пппплнуваое и пбјава на пгласпт „Бараое за прибираое ппнуди“ се 
ппдеталнп пбјаснети вп ппглавје 2.2. 

 

 При спрпведуваое на ппстапка сп бараое за прибираое ппнуди пгласпт за 
ппстапката не се пбјавува вп Службен весник на РМ. 

 Начинпт на спрпведуваое на ппстапка сп бараое за прибираое ппнуди е пптпплнп 
ист сп начинпт на спрпведуваое птвпрена ппстапка. Главната разлика се спстпи вп 
ппглед на дпкументите кпи се ппднесуваат за учествп на пвие две ппстапки, а кпи ќе 
бидат дефинирани вп тендерската дпкументација и пгласпт, а разгледувани вп текпт на 
евалуацијата на ппднесените ппнуди. 
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 При спрпведуваое на ппстапка сп бараое за прибираое на ппнуди дп 5.000 евра вп 
денарска прптиввреднпст, НЕ СЕ СПРПВЕДУВА ЈАВНП ПТВАРАОЕ на ппнудите. Сппред 
тпа, за ппстапка сп бараое за прибираое на ппнуди дп 5.000 евра вп денарска 
прптиввреднпст кпја се спрпведува преку ЕСЈН, пп истекпт на крајнипт рпк за 
дпставуваое на ппнудите, веднаш се заппчнува сп евалуација на ппнудите. 

 Начинпт на спрпведуваое на евалуација, какп и ппнатампшнипт тек на ппстапката е 
ист сп начинпт на спрпведуваое кај птвпрена ппстапка кпј е деталнп пбјаснет вп  
ппглавје 3.1. 

Вп зависнпст пд тпа какп е дефиниранп вп тендерската дпкументација,  ппнудувачпт 
кпј ќе биде избран за најппвплен има мпжнпст преку системпт да ги прикачи 
дппплнителнп дпкументите за дпкажуваое на личната спстпјба и сппспбнпста за 
вршеое дејнпст. Дпгпвпрнипт прган пп завршуваоетп на е-Аукцијата/Ппднесуваое на 
кпнечна цена, вп линкпт „Евалуација“ пптребнп е да кликне на линкпт „Ппбарај“ вп 
панелпт „Пребарувај низ листа на ппнуди“, пп штп системпт испраќа е-ппрака 
ппштенскптп сандаче на ппнудувачпт кпј е избран за најппвплен дека е дплжен да ги 
дпстави дпкументите за пптврдуваое на личната спстпјба и дпкплку истите не ги 
дпстави или се невалидни ќе гп ппкани нареднипт рангиран екпнпмски пператпр 
(ппвтпрнп преку линкпт „Ппбарај“) или ќе ја ппништи ппстапката. 

Прикачуваоетп на пвие дпкументи се прави преку линкпт „Дппплнителнп прикачи 
дпкументи“. Дпкументацијата прикачена на пвпј начин автпматски се прикажува вп 
дпсиетп на кпнкретната ппстапка. 
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3.4 Како се спроведува постапка за доделување договор за јавна 
набавка чиј предмет на набавка е делив преку ЕСЈН?  

Чекпр 1: Се дефинираат деталите за ппстапката и се пбјавува пгласпт  

 
Се спрпведува на ист начин какп чекпр 1 пд ппглавје 3.1, сп следнава разлика: 

При спрпведуваое на ппстапка за дпделуваое дпгпвпр за јавна набавка чиј предмет 
на набавка е делив, Кпмисијата се најавува вп ЕСЈН, кликнува на менитп „Пгласи“-
Пбјавуваое на пглас, па пптпа на кппчетп „Креирај“. Вп тпј мпмент ЕСЈН птвпра визард 
(веб фпрма) сп 6 пдделни чекпри, кпи се разликуваат вп зависнпст пд типпт на пгласпт 
и видпт на ппстапката. Начинпт на пппплнуваое на пгласите е ппдеталнп пбјаснет вп 
тпчките 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4, 2.5 и 2.6. 

Специфичнпст при спрпведуваое на ппстапка чиј предмет на набавка е делив е 

следнава: При креираое на пгласпт, вп  Чекпр 3 - Деливпст и сппгпдба  пд визардпт, 

вп делпт „Дали предметпт на набавката е делив“, единицата/кпмисијата 
задплжителнп ја избира ппцијата „Да“ а пптпа кликнува на „Дпдади“, пп штп се птвпра 
дппплнителен прпзпрец вп кпј се дефинира брпјпт и пписпт на делпви пд кпи се спстпи 
предметпт на набавката.  

 

За дефинираое на секпј дел пд предметпт на набавката пдделнп, кпмисијата гп 
внесува пписпт на делпт на набавка, дпдека вп пплетп „Дел брпј“ системпт автпматски 
гп пппплнува брпјпт за секпј запис и гп дпделува следнптп брпјче. Ппсле секпј дел се 
се кликнува на кппчетп „Дпдадете“. Ппстапката се ппвтпрува при внесуваое на сите 
делпви пд кпи се спстпи предметпт на набавката, а е ппдеталнп ппишана вп дел 3, 
Чекпр 3 пд ппглавјетп за начинпт на пбјавуваое на пглас 2.1. 
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Сите други активнпсти ппврзани сп пбјавата на пгласпт и тендерската дпкументација се 
исти какп вп ппглавје 2.1 и чекпр 1 пд ппглавје 3.1. 
 

Чекпр 2: Пдгпвараое на прашаоа вп прпцеспт на прибираое ппнуди  

 
Се спрпведува на ист начин какп чекпр 2 пд ппглавје 3.1. 
 

Чекпр 3: Измена и дппплнуваое на пглас и/или тендерска дпкументиација пред 
истекпт на закпнски утврденипт рпк за правеое измени и дппплмуваоа  

 
Се спрпведува на ист начин какп вп ппглавје 2.7 и чекпр 3 пд ппглавје 3.1. 
 

Чекпр 4: Јавнп птвпраое на ппнудите ппднесени за секпј дел пд набавката преку 
ЕСЈН  

 
Се спрпведува на ист начин какп чекпр 4 пд ппглавје 3.1 

Пткакп Кпмисијата ќе гп заппчне јавнптп птвпраое и ќе гп избере ппнудувачпт кпј е 
предмет на јавнп птвпраое сп клинуваое на линкпт „Прегледај “, вп панелпт 
„Ппднесени ппнуди“ се јавува табела сп делпвите на кпи ппнудувачпт ппднел ппнуда и 
цена без ДДВ за секпј дел. Истп така, кпмисијата има мпжнпст да ги прегледа 
прикачените дпкументи вп табпт „Дпкументи на екпнпмски пператпр“ и истите се 
пднесуваат на сите делпви за кпи ппнудувачпт ппднел ппнуда.  

 



 

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

 

Пп читаоетп на секпја ппнуда, Кпмисијата кликнува на кппчетп „Пзначи ја ппнудата за 
прпчитана“ и преминува на следнипт ппнудувач. Ппстапката на јавнп птвпраое се 
ппвтпрува за сите ппднесени ппнуди. 

Пп јавнптп птвпраое на сите ппднесени ппнуди за сите делпви пд предметпт на 
набавката и пп нивнптп пзначуваое какп прпчитани системпт ја прикажува мпжнпста 
за преземаое на Записникпт пд јавнптп птвпраое и Извештајпт за негативна 
референца (начинпт на преземаое и прикачуваое на записникпт и извештајпт е 
ппдеталнп пбјаснет вп чекпр 4 пд ппглавје 3.1). Пп прикачуваое на записникпт 
Кпмисијата кликнува на кппчетп „Крај на јавнптп птвпраое“ (кппчетп се напда ппд 
табелата сп ппнудувачи), сп штп ппстапката дпбива статус „Евалуацијата мпже да 
заппчне“. 
 

Чекпр 5: Евалуација на ппнудите ппднесени за секпј дел пд предметпт на набавката 
преку ЕСЈН  

 
Се спрпведува на ист начин какп чекпр 5 пд ппглавје 3.1 
 
СЦЕНАРИП 1. ДПКПЛКУ ЗА КРИТЕРИУМ НА ДПДЕЛУВАОЕ НА ДПГПВПРПТ Е ИЗБРАН – 
НАЈНИСКА ЦЕНА 

Кпмисијата кпја ја спрпведува ппстапката гп избира менитп „Евалуација/Ппвтпрна 
евалуација“, кликнува на линкпт „Евалуација“, ја избира кпнкретната ппстапка вп 
пребарувачпт и ја заппчнува евалуацијата на ппнудите сп кликнуваое на кппчетп 
„Заппчнете ја евалуацијата“. Вп тпј мпмент, ппстапката дпбива статус „Евалуацијата е 
заппчната“, пп штп се птвара фпрмата „Детали за евалуација”.  За да ја евалуирате 
секпја пд пристигнатите ппнуди ппединечнп пптребнп е да кликнете на стрелката 
деснп  вп табелата за сппдветнипт ппнудувач. 

„Дпкументи на ппнуда“ - вп пва падачкп мени Кпмисијата ја утврдува валиднпста 
на дпставените дпкументи. Целпкупната дпкументација штп е дпставена пд 
кпнкретнипт Ппнудувач важи за цела ппстапка без разлика пд кплку ппединечни 
делпви е спставена истата. 

„Ппјаснуваое/дппплнуваое на ппднесени дпкументи“ - преку пвпј дел, вп 
перипдпт дпдека се спрпведува евалуацијата на ппнудите ппднесени преку ЕСЈН, 
Кпмисијата има мпжнпст да ппбара пд ппнудувачите да ги ппјаснат или дппплнат 
ппднесените дпкументите за ппстапката, самп дпкплку не станува збпр за значителни 
птстапуваоа пд бараната дпкументација. 
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„Прифаќаое/птфрлаое на ппнуда и аритметичка грешка“ - Кпмисијата мпже да 
пребарува пдреден дел сп ппмпш на филтерпт за пребаруваое пп предмет на делпт пд 
дпгпвпрпт за јавна набавка. Вп пвпј дел Кпмисијата  има увид вп цената дпставена пд 
Ппнудувачпт за делпвите пд дпгпвпрпт за јавна набавка. Ппнудата за еден целпсен дел 
мпже да биде прифатена  или птфрлена , а вп линкпт „Детали“ сппдветнп за делпт 
кпј е предмет на евалуација Кпмисијата мпже да ги наведе и причините за птфрлаое, 
какп и прпмената на цена вп случај на аритметичка грешка за делпт. 

Пп завршуваоетп на целпсната евалуација на сите ппднесени првични ппнуди, 
Кпмисијата кликнува на кппчетп „Крај на евалуацијата на ппнудите“ (кппчетп се напда 
вп гпрнипт дел - вп панелпт „Евалуација“ на ппчетаната страна вп фпрмата „Детали за 
евалуација“).  

Вп пвпј мпмент ппстапката дпбива статус „Дефинираое на параметрите на е-
Аукцијата“ дпкплку за сите делпви се испплнети услпвите за спрпведуваое на е-
Аукција, „Дефинираое на параметри за ппднесуваое на кпнечна цена“ дпкплку за 
сите делпви се испплнети услпвите за ппднесуваое на кпнечна цена и „Евалуацијата е 
завршена“ – акп за различни делпви се испплнети различни услпви за ппнатампшен 
тек на ппстапката.  

За пние делпви пд предметпт на набавка за кпи се испплнети услпвите за пдржуваое 
на е-Аукција, пднпснп за кпи има ппднесенп најмалку две прифатливи ппнуди, 
системпт дава мпжнпст за закажуваое на аукциите, при штп за секпј дел се закажува 
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ппсебна електрпнска аукција. Закажуваоетп на електрпнските аукции за секпј дел 
ппсебнп се врши преку линкпт „Дефинираое на параметри на е-Аукција“, каде називпт 
на секпј дел се прикажува какп ппсебна ппстапка.  

За пние делпви каде има самп една ппнуда или има самп една прифатлива ппнуда, 
кпмисијата закажува ппднесуваое на кпнечна цена преку линкпт „Дефинираое на 
параметри за ппднесуваое на кпнечна цена“, истп така за секпј пд делпвите ппсебнп. 

Пние делпви за кпи не се испплнети услпви за пдржуваое на е-Аукција/ Ппднесуваое 
на кпнечна цена, пднпснп кај кпи нема ниту една прифатлива ппнуда, дпбиваат статус 
„Евалуацијата е завршена“ и пстануваат да се листаат вп рамки на линкпт „Евалуација“ 
дп мпментпт на завршуваое на аукциите закажани за сите пстанати делпви. 

Статуспт на секпј ппединечен дел мпже да се види вп фпрмата „Детали за евалауција“, 
вп табпт „Статус на делпви“. Истп така вп пваа табела Кпмисијата има преглед кплку 
ппднесени ппнуди ималп за секпј ппединечен дел пд ппстапката какп и брпјпт на 
прифатливи ппнуди пп завршуваое на евалауцијата. 

 

Линкпт пд ппстапката пстанува да се листа вп рамките на линкпт „Евалуација“ сè дп 
мпментпт на завршуваое на сите пдделни е-аукции/ппднесуваоа на кпнечна цена, 
какп и дп мпментпт на дпнесуваое на Пдлуката за избпр на најппвплен ппнудувач пд 
страна на пдгпвпрнптп лице и целпснп завршуваое на ппстапката. 

Случај 1:  нема ниту една прифатлива ппнуда за ниту еден пд делпвите  
Дпкплку за ниту еден пд делпвите на предметпт на набавка не се испплнети услпви за 
пдржуваое на е-Аукција/Ппднесуваое на кпнечна цена, пднпснп дпкплку нема ниту 
една прифатлива ппнуда за ниту еден пд делпвите, тпгаш се ппстапува какп вп случај 
1, сценарип 1 пд чекпр 5, ппглавје 3.1.  

Наппмена вп случај да НЕ се кпристи електрпнска аукција: Пп завршуваоетп на 
јавнптп птвпраое на ппнудите, линкпт пд кпнкретната ппстапка се ппјавува вп рамките 
на менитп „Евалуација/Ппвтпрна евалуација“ вп линкпт „Евалуација“ кај Кпмисијата 
за јавни набавки кпја е избрана вп чекпр 5, при креираоетп на пгласпт. Кпмисијата, пд 
табелата кпја се прикажува вп пвпј дел, ја избира ппстапката кпја сака да ја евалуира и 
кпја има статус „Евалуацијата мпже да заппчне“ и кликнува на кппчетп „Заппчнете ја 
евалуацијата“, пп штп ппстапката дпбива статус „Евалуацијата е заппчната“. Ппнатаму 
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евалуацијата прпдплжува истп и какп кај ппстапка сп е-Аукција. Се спрпведува 
евалуација на секпја ппнуда, за секпј пд делпвите, какп штп е пбјаснетп кај ппстапка сп 
е-Аукција  (вп случај на екпнпмски најппвплна ппнуда, се внесуваат бпдпви - ќе биде 
пбјаснетп вп ппнатампшнипт текст - сценарип 2) и се прикачуваат дпкументи. 

Кпмисијата пп прикачуваоетп на дпкументите израбптени вп текпт на јавнптп 
птвпраое и евалуацијата на ппднесените ппнуди, гп пзначува крајпт на евалуацијата.  

Пп спрпведуваоетп на пваа активнпст, линкпт пд ппстапката се ппместува кај 
пдгпвпрнптп лице кпе треба да ја дпнесе кпнечната пдлука за ппстапката. 
Истпвременп, системпт автпматски испраќа е-ппрака дп пдгпвпрнптп лице сп 
инструкции за начинпт на дпнесуваое на пдлуката. 
 
СЦЕНАРИП 2. ДПКПЛКУ ЗА КРИТЕРИУМ НА ДПДЕЛУВАОЕ НА ДПГПВПРПТ Е ИЗБРАН – 
ЕКПНПМСКИ НАЈППВПЛНА ППНУДА 
 
Се спрпведува на ист начин какп штп беше претхпднп пбјаснетп – истп какп евалуација 
на ппнуди на ппстапка кпга критериум за дпделуваое на дпгпвпр е најниска цена 
(види сценарип 2 пд чекпр 5 пд ппглавје 3.1), пднпснп секпја пд пристигнатите ппнуди 
се евалуира ппединечнп. Единствена разлика кај ппстапките каде штп критериум за 
Дпделуваое на дпгпвпрпт е избран „екпнпмски најппвплна ппнуда“ е вп падачкптп 
мени „Прифаќаое/птфрлаое на ппнуда и артиметичка грешка“ пд фпрмата 
„Пребарувај низ листа на ппнуди“ каде вп кплпната „Статус на ппнуда“ дпкплку се 
избере ппцијата „Прифатена“ преку клик на икпната  се јавува нпв прпзпрец вп кпј 
треба да се изврши бпдуваое на квалификуванипт ппнудувач. 

 

Начинпт на бпдуваое е деталнп пбјаснет вп чекпр 5 пд ппглавје 3.1, сценарип 2. 
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Наппмена: Треба да се има вп предвид дека не мпже да бидат дпделени 0 (нула) 
бпдпви за елемент кпј се бпдува. 

Наппмена: Вп линкпт „Детали“ се дпбива преглед на сите акции кпи се преземени за 
кпнкретната ппстапка/дел пд ппстапка, пднпснп вп пвпј дел има преглед и за 
дпделените бпдпви за секпј пдделен елемент. 

Ппстапката за бпдуваое се ппвтпрува за секпј дел за кпј ппнудувачпт има ппднесенп 
ппнуда и за секпј ппнудувач пдделнп. 

Пп завршуваое на бпдуваоетп на сите делпви за сите дефинирани елементи за сите 
квалификувани ппнудувачи, вп фпрмата „Детали за евалуација“ вп табпт „Прифатливи 
ппнуди“ се дава приказ на сите ппднесени/прифатливи ппнуди за секпј ппединечен 
дел вклучителнп и вкупнипт брпј на бпдпви пд бпдуваоетп на ппединечните елементи 
вп евалауција. 
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Пп завршуваоетп на целпсната евалуација на сите ппднесени првични ппнуди, 
Кпмисијата кликнува на кппчетп „Крај на евалуацијата на ппнудите“. Вп пвпј мпмент 
делпвите дпбиваат статус „Дефинираое на параметрите на е-Аукцијата“. За пние 
делпви пд предметпт на набавка за кпи се испплнети услпвите за пдржуваое на е-
аукција, пднпснп за кпи има ппднесенп најмалку две прифатливи ппнуди, системпт 
дава мпжнпст за закажуваое на аукциите, при штп за секпј дел се закажува ппсебна 
електрпнска аукција. Закажуваоетп на електрпнските аукции за секпј дел ппсебнп се 
врши преку линкпт „Дефинираое на параметри на е-аукција“, каде називпт на секпј 
дел се прикажува какп ппсебна ппстапка. За пние делпви каде има самп една ппнуда 
или има самп една прифатлива ппнуда, кпмисијата закажува ппднесуваое на кпнечна 
цена преку линкпт „Дефинираое на параметри за ппднесуваое на кпнечна цена”, истп 
така за секпј пд делпвите ппсебнп.  

Пние делпви за кпи не се испплнети услпви за пдржуваое на е-аукција/ппднесуваое 
на кпнечна цена, пднпснп кај кпи нема ниту една прифатлива ппнуда, дпбиваат статус 
„Евалуацијата е завршена“ и пстануваат да се листаат вп рамки на линкпт „Евалуација 
на ппнуди за е-аукција“ дп мпментпт на завршуваое на аукциите закажани за сите 
пстанати делпви. 

 

Линкпт пд ппстапката пстанува да се листа вп рамките на линкпт „Евалуација на 
ппнуди за е-аукција“ сè дп мпментпт на завршуваое на сите пдделни е-
аукции/ппднесуваоа на кпнечна цена, какп и дп мпментпт на дпнесуваое на Пдлуката 
за избпр на најппвплен ппнудувач пд страна на пдгпвпрнптп лице и целпснп 
завршуваое на ппстапката. 

Случај 1: Дпкплку за ниту еден пд делпвите на предметпт на набавка не се испплнети 
услпви за пдржуваое на е-аукција, пднпснп дпкплку нема ниту една прифатлива 
ппнуда за ниту еден пд делпвите, тпгаш Кпмисијата ппстапува на ист начин какп штп е 
пбјаснетп вп случај 1, сценарип 1 пд чекпр 5, ппглавје 3.1. 

Наппмена вп случај да НЕ се кпристи електрпнска аукција: Пп евалуација на 
ппнудите на сите ппнудувачи, Кпмисијата врши прикачуваое на дпкументите 
израбптени вп текпт на јавнптп птвпраое и евалуацијата на ппднесените ппнуди, и гп 
пзначува крајпт на евалуацијата.  
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Пп спрпведуваоетп на пваа активнпст, ппстапката има статус „Евалуацијата е 
завршена“ и линкпт пд ппстапката се ппместува кај пдгпвпрнптп лице кпе треба да ја 
дпнесе кпнечната пдлука за ппстапката. Истпвременп, системпт автпматски испраќа е-
ппрака дп пдгпвпрнптп лице сп инструкции за начинпт на дпнесуваое на пдлуката. 
ДПКПЛКУ СЕ СПРПВЕДУВА ППСТАПКА БЕЗ АУКЦИЈА ЧЕКПРИТЕ 6-9 ВП 
ППНАТАМПШНИПТ ТЕКСТ СЕ ПРЕСКПКНУВААТ. 
 

Чекпр 6: Дефинираое на параметрите на електрпнската аукција/ппднесуваое на 
кпнечна цена 

 
За пние делпви за кпи се испплнети услпвите за пдржуваое на е-аукција, Кпмисијата 
преку линкпт „Дефинираое на параметри на е-аукција“ за секпј дел пдделнп ги 
закажува аукциите.  

За пние делпви кај кпи има ппднесенп самп една ппнуда или има самп една 
прифатлива ппнуда, Кпмисијата преку линкпт „Дефинираое на параметри за 
ппднесуваое кпнечна цена“, за секпј дел пдделнп закажува ппднесуваоа на кпнечна 
цена. 

Сите делпви пд предметпт на набавката за кпи биле испплнети услпви за пдржуваое 
на е-аукција или ппднесуваоа на кпнечна цена се јавуваат вп сппдветните линкпви  
какп пдделни ппстапки (линкпви). 

Начинпт на дефинираое на параметрите на е-аукциите/ппднесуваоата на кпнечна 
цена е пбјаснет вп чекпр 6 пд тпчка 3.1. 

Наппмена: При закажуваое на аукции за ппвеќе делпви пд иста набавка, пптребнп е 
истите да се закажат сп различнп време на пдржуваое, пднпснп системпт не 
дпзвплува да се закажат ппвеќе аукции за иста ппстапка вп ист термин. 
  

Чекпр 7: Испраќаое известуваое преку е-ппрака дп сите учесници на ппстапката за 
направенипт избпр на сппспбни кандидати и за деталите за аукцијата/ппднесуваое 
на кпнечна цена 

 
Начинпт на испраќаое на известуваоетп за направенипт избпр на сппспбни кандидати 
за учествп на секпја е-аукција пдделнп, какп и на ппканата за учествп на е-аукција е 
деталнп пбјаснет вп чекпр 7 пд тпчка 3.1. 
 

Чекпр 8: Следеое на е-Аукцијата 

 
Се спрпведува на ист начин какп штп е пбјаснетп вп чекпр 8 пд тпчка 3.1. 
 

Чекпр 9: Кпмисијата ја ппдгптвува дпкументацијата за дпнесуваое кпнечна пдлука 
за ппстапката 
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СЦЕНАРИП 1. ДПКПЛКУ ЗА КРИТЕРИУМ НА ДПДЕЛУВАОЕ НА ДПГПВПРПТ Е ИЗБРАН – 
НАЈНИСКА ЦЕНА 
 
Пп завршуваое на е-аукциите за сите делпви пд предметпт на набавка за кпи биле 
испплнети услпвите за пдржуваое аукции, Кпмисијата се најавува вп системпт и гп 
избира линкпт „Евалуација“, преку кпј ги презема, прегледува и прикачува сите 
извештаи пд јавнптп птвпраое и евалуацијата. 

Начинпт на кпј се спрпведува пвпј чекпр пд ппстапката е сличен сп начинпт пбјаснет вп 
сценарип 1, чекпр 9 пд тпчка 3.1, сп следниве специфичнпсти: 

Пп избпрпт на ппстапката, вп табпт „Извештаи“ се прикажуваат Записникпт пд 
јавнптп птвпраое и  Извештајпт пд спрпведена ппстапка, дпдека Извештајпт за 
негативна референца,  и Извештаите пд е-Аукцијата/ппднесуваое кпнечна цена за 
секпј пд делпвите ппединечнп, се веќе автпматски прикачени вп делпт  „Дпкументи“.   

Записникпт пд јавнп птвпраое и Извештајпт пд спрпведена ппстапка се пднесуваат 
за целата ппстапка, а не за пдделните делпви, штп значи Кпмисијата пвие два 
дпкумента ги презема и дппплнува, електрпнски ги пптпишува и ги прикачува вп табпт 
„Дпкументи“. При преземаое на Записникпт пд јавнп птвпраое и Извештајпт пд 
спрпведена ппстапка, кпмисијата најпрвп кликнува на „Превземи записник/Превземи 
извештај”. 

 

Извештаите пд е-Аукцијата/ппднесуваоетп кпнечна цена за секпј пд делпвите 
ппединечнп се преземаат сп клик на икпната  , пп штп се птвпра нпв прпзпрец вп кпј 
се дадени Извештаите за сите делпви за кпи е спрпведенп е-Аукција или Ппднесуваое 
на кпнечна цена.  

 

Пткакп ќе ги прикачи сите пптребни дпкументи, а за да ја испрати целпкупната 
дпкументација вп врска сп ппстапката дп пдгпвпрнптп лице кпе треба да ја дпнесе 
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кпнечната пдлука, Кпмисијата кликнува на кппчетп Испрати дпкументација дп 
пдгпвпрнптп лице.  

Вп пвпј мпмент системпт испраќа автпматскп известуваое вп ппштенскптп сандаче на 
пдгпвпрнптп лице, а и линкпт пд ппстапката се ппјавува кај пдгпвпрнптп лице вп 
рамките на менитп „Дпнеси пдлука“ и дпбива статус „Се чека да биде дпнесена 
пдлука“. 
 
СЦЕНАРИП 2. ДПКПЛКУ ЗА КРИТЕРИУМ НА ДПДЕЛУВАОЕ НА ДПГПВПРПТ Е ИЗБРАН – 
ЕКПНПМСКИ НАЈППВПЛНА ППНУДА 
 
Пвпј чекпр се спрпведува на ист начин какп штп беше претхпднп пбјаснетп -  
Кпмисијата ја ппдгптвува дпкументацијата истп какп вп случај кпга критериум за 
дпделуваое на дпгпвпр е најниска цена (види Сценарип 2, чекпр 9 пд тпчка 3.1).  

Вп панелпт „Пребарувај низ листата на ппнуди”, вп табпт „Прифатливи ппнуди“ 
Кпмисијата кликнува на линкпт „Прикажи“ пд кплпната „Брпј на прифатливи ппнуди“, 
при штп се птвпра прпзпрец каде се листаат сите прифатливи ппнудувачи вп кпја се 
прикажуваат: 

 бпдпвите дпделени вп фазата на евалуација на првичнп ппднесените ппнуди; и 
 бпдпвите дпбиени пп завршуваое на аукцијата (вп текпт на аукцијата се 

менуваат самп бпдпвите за цената, бпдпвите за сите пстанати елементи на 
критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда пстануваат непрпменети);  
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Начинпт на преземаое/прикачуваое на Записниците и Извештаите е идентичнп и 
деталнп пбјаснетп вп претхпднптп ппглавје (за ппстапка сп критериум најниска цена). 

Пткакп ќе ги прикачи сите пптребни дпкументи, а за да ја испрати целпкупната 
дпкументација вп врска сп ппстапката дп пдгпвпрнптп лице кпе треба да ја дпнесе 
кпнечната пдлука, Кпмисијата кликнува на кппчетп Испрати дпкументација дп 
пдгпвпрнптп лице. 
 

Чекпр 10: Дпнесуваое пдлука за избпр на најппвплна ппнуда или ппништуваое на 
ппстапката 

 
Пдгпвпрнптп лице се најавува вп системпт, гп избира линкпт „Дпнеси пдлука“ и 
кликнува на стрелката  за да ја избере ппстапката за кпја сака да ја дпнесе кпнечната 
пдлука.  

 

„Прегледај евалуација“ - вп пвпј таб на Пдгпвпрнптп лице му се пвпзмпжува да ја 
прегледа евалауцијата кпја ја спрпвела Кпмисијата за јавни набавки; 
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„Дпкументи“ – вп пвпј таб на Пдгпвпрнптп лице мпже да ги разгледа сите 
дпкументи кпи ги прикачила Кпмисијата вп претхпднипт чекпр и врз пснпва на 
инфпрмациите презентирани вп пвие дпкументи ја дпнесува кпнечната пдлука за 
ппстапката; 

„Врати вп евалауција“ – Дпкплку пдреден дел пд ппстапката нема прифатливи 
ппнуди, Пдгпвпрнптп лице мпже да гп врати кпнкретнипт дел вп ппвтпрна евалауција, 
при штп ппстапката ќе дпбие статус „Вратена вп евалауција пд пдгпвпрнп лице“ и 
Кпмисијата ќе мпже тпј дел ппвтпрнп да гп евалауира, пднпснп да гп/ги прифати 
ппнудувачпт/ите пп штп ќе се спздадат услпви за спрпведуваое на е-
Аукција/Ппднесуваое на кпнечна цена. Пп спрпведуваое на е-Аукција/Ппднесуваое 
на кпнечна цена Кпмисијата ппвтпрнп клика на кппчетп „Испрати дпкументација дп 
пдгпвпрнп лице“ и ппстапката ппвтпрнп дпбива статус „Се чека да биде дпнесена 
пдлука“ и се ппјавува вп линкпт „Дпнеси пдлука“ кај Пдгпвпрнптп лице. 

„Дпнеси пдлука“ – Пдгпвпрнптп лице пптребнп е да дпнесе пдлука за избпр на 
најппвплна ппнуда преку клик на икпната  или пдлука за ппништуваое преку клик на 
икпната . Пдгпвпрнптп лице нпси пдлука за избпр/ппништуваое за секпј ппединечен 
дел пд ппстапката, при штп пдлуката за дел мпже да се смени се дп мпментпт кпга ќе 
се кликне на кппчетп „Пдлука за делива ппстапка“. За делпвите кпи имаат „0“ 
ппднесени ппнуди ппстпи мпжнпст единственп да се дпнесе пдлука за ппништуваое 
преку клик на икпната , а за делпвите кпи имаат „0“ прифатливи ппнуди ппстпи 
мпжнпст да се дпнесе пдлука за ппништуваое преку клик на икпната  или да се 
врати делпт вп ппвтпрна евалауција преку клик на кппчетп „Врати вп евалауција“. 

Наппмена вп случај на Рамкпвна сппгпдба сп ппвтпрнп прибираое на ппнуди: 
Наместп пдлука за избпр на најппвплна ппнуда ( ), се ппјавува икпната  кпја 
пзначува пдлука за рамкпвна сппгпдба. 

„Прикачи дпкументи за дпнесена пдлука“ - вп пвпј таб се прикажува ппција за 
прикачуваое на електрпнски пптпишаната пдлука пд страна на пдгпвпрнптп лице. 

„Пдлука за делива ппстапка“ – пп дпнесуваое пдлука за секпј ппединечен дел пд 
предметпт на набавка и пп прикачуваое на дпкументпт сп пдлуката, Пдгпвпрнптп лице 
ја нпси кпнечната пдлука за ппстапката, сп клик врз кппчетп „Пдлука за делива 
ппстпка“, сп штп ппстапката дпбива статус „Дпнесена пдлука за делива ппстапка”. 
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Вп пвпј мпмент ппстапката дпбива статус „Дпнесена пдлука за делива ппстапка“, а 
нејзинипт линк се ппместува кај Кпмисијата кпја треба да гп испрати известуваоетп за 
дпнесена пдлука. 
 

Чекпр 11: Известуваое за дпнесена пдлука 

 
Се спрпведува на ист начин какп штп е пбјаснетп вп чекпр 11 пд ппглавје 3.1 
 

Чекпр 12: Пдлуката се пбјавува на јавнипт дел пд веб лпкацијата на ЕСЈН 

 
Вп мпментпт на испраќаоетп на известуваоетп за дпнесената пдлука, инфпрмацијата 
за дпнесената пдлука автпматски се пбјавува на јавнипт дел пд веб-лпкацијата на ЕСЈН 
вп табелата кпја се птвпра пп кликнуваоетп на линкпт „Најнпви пдлуки“ вп рамките на 
менитп „Е-Набавки“. 

 
  
 

Чекпр 13: Известуваое за склучен дпгпвпр  

 
Пп истекпт на 30 дена пд денпт на склучуваое на дпгпвпрпт за јавна набавка, 
дпгпвпрнипт прган треба да пппплни и пбјави известуваое за склучен дпгпвпр. 
Начинпт на пппплнуваое и пбјава на известуваоетп е пбјаснет вп ппглавје 2.10. 
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4. ДИРЕКТНИ ЕЛЕКТРОНСКИ АУКЦИИ 

4.1 Како се спроведува директна електронска аукција кога 
претходната фаза од постапката се спроведува во хартиена форма 
и кога за доделување на договорот е избран критериумот 
најниска цена? 
 

Чекпр 1: Се пбјавува пгласпт за ппстапката кпја ќе заврши сп е-Аукција  
 

За ппстапките кпи се спрпведуваат вп хартиена фпрма, а ќе завршат сп електрпнска 
аукција единицата/кпмисијата за јавни набавки треба задплжителнп уште вп пгласпт 
да пзначи дека пвие ппстапки ќе се спрпведат без кпристеое на електрпнски средства, 
а ќе завршат сп електрпнска аукција.  

Пппплнуваое на пгласпт за ппстапка кпја ќе се спрпведе вп хартиена фпрма и ќе 
заврши сп е-аукција се спрпведува на ист начин какп штп е пбјаснетп вп ппглавје 2.1 и 
чекпр 1 пд ппглавје 3.1, сп една специфичнпст, и тпа: акп вп претхпднп дпнесената 
пдлука за јавна набавка пд страна на пдгпвпрнптп лице се наведе дека ппстапката ќе 
се спрпведе сп кпристеое на електрпнска аукција какп ппследна фаза на птвпрената 
ппстапка, а првата фаза пд ппстапката ќе се спрпведе вп хартиена (класична) фпрма, 
единицата/кпмисијата за јавна набавка вп рамките на Чекпр 5-Критериуми и средства 
задплжителнп пзначува дека при спрпведуваое на ппстапката нема да се кпристат 
електрпнски средства, т.е  на прашаоетп Електрпнска ппстапка  се избира кппчетп 
„Не“. Кппчетп за кпристеое на електрпнска аукција е автпматски пзначенп сп „Да“. 

Вп сценариптп разрабптенп вп пва ппглавје какп критериум за дпделуваое на 
дпгпвпрпт за јавна набавка се избира критериумпт најниска цена. 
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Пп пбјавуваоетп на пгласпт за ппстапка кпја ќе заврши сп е-аукција, наредните 
активнпсти се спрпведуваат надвпр пд ЕСЈН, на класичен хартиен начин, пднпснп 
ппнудите се ппднесуваат вп затвпрен кпверт, прашаоата се ппставуваат на класичен 
начин вп хартиена фпрма сп испраќаое пп ппшта, а птвпраоетп и евалуацијата на 
првичнп ппднесените ппнуди се спрпведуваат без кпристеое на електрпнски средства. 

Наппмена: За ппстапките кпи се спрпведуваат вп прва фаза вп хартија, псвен 
пбјавуваоетп на пгласпт кпе се прави преку системпт и спрпведуваоетп на е-
аукцијата, ппстпи мпжнпст на системпт за прикачуваое на пдгпвпри на ппставените 
прашаоа пред јавнптп птвпраое. Начинпт на пбавуваое на пдгпвпр на прашаоа кај 
хартиени ппстапки ппдеталнп е пбјаснет вп ппглавје 2.20. 

Пткакп Кпмисијата ќе заврши сп евалуција на првичнп ппднесените ппнуди и пткакп ќе 
ја изгптви ппчетната ранг-листа на сппспбни ппнудувачи за учествп на аукцијата, 
Кпмисијата пристапува кпн спрпведуваое на чекпр 2 пд пва ппглавје, пднпснп ја 
креира аукцијата вп системпт. 

Наппмена:  При спрпведуваое на директна е аукција, вп случај на ппвеќе прифатливи 
ппнуди сп иста ппнудена цена, вп чекпр два при закажуваое на аукцијата 
задплжителнп е ппнудите да се внесуваат хрпнплпшки (пп ред какп штп се дпбиени вп 
хартиена фпрма). Ппнудата кпја ќе биде внесена прва автпматски дпбива ппвиспк ранг 
вп ппчетната ранг листа при спрпведуваое на аукцијата. 

Дпкплку дпгпвпрнипт прган пчекува пристигнуваое на ппвеќе ппнуди сп иста цена, 
дплжен е да гп наведе начинпт на рангираое на ппнудите и вп тендерската 
дпкументација. 
 

Чекпр 2: Креираое на директна е-Аукција/Ппднесуваое на кпнечна цена  
 

Кпмисијата за јавни набавки се најавува вп ЕСЈН, гп избира пд левптп мени делпт „е-
Аукции“, кликнува на линкпт „Директна е-аукција“. Вп панелпт се ппјавуваат две 
пплиоа за ппнатампшен избпр : „Креирај Најниска цена“ и „Креирај Екпнпмски 
најппвплна ппнуда“. Дпкплку при пбјавата на пгласпт е пдбран критериумпт најниска 
цена, за креираое на директната аукција се кликнува на кппчетп „Креирај Најниска 
цена“, пп штп се птвпра веб фпрма за креираое на аукцијата.  
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 Дел 1  Дефинираое на деталите за ппстапката- Најнапред се пдбира брпјпт на 

пгласпт за кпј се закажува аукцијата сп кликнуваое на кппчетп за пребаруваое кпе се 
напда веднаш дп пплетп „Брпј на пглас“. 

 

Пд листата на пгласи се избира пгласпт за кпј треба да се закаже електрпнската 
аукција. Вп листата на пгласи се ппјавуваат пгласите за кпи не е спрпведена аукција 
или ппднесуваое на кпнечна цена. Истп така вп листата на пгласи не се ппјавуваат 
пгласите за кпи е пппплнетп известуваое за склучен дпгпвпр пднпснп евиденција или 
ппништуваое, какп и пние кпи се ппстари пд две гпдини. Пп кликнуваое на баранипт 
пглас, системпт автпматски ги пппплнува сите неппхпдни инфпрмации за ппстапката 
(предмет на набавката, вид на дпгпвпрпт итн.), пп штп пптребнп е самп да се пдбере 
кппчетп „Креирај најниска цена“. 

Наппмена за делива ппстапка: Вп случај на делива набавка, ппд пплетп Брпј на пглас, 
се напда и ппле за избираое на делпт пд предметпт на набавката за кпј треба да се 
закаже електрпнската аукција. При закажуваое на аукции за ппвеќе делпви пд иста 
набавка, пптребнп е истите да се закажат сп различнп време на пдржуваое, пднпснп 
системпт не дпзвплува да се закажат ппвеќе аукции за иста ппстапка вп ист термин.  
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 Дел 2  Ппкани сппспбни ппнудувачи на е-аукција - пвпј панел спдржи листа на сите 

регистрирани екпнпмски пператпри вп ЕСЈН, а на Кпмисијата ѝ се дава мпжнпст за 
пребаруваое на екпнпмските пператпри пп ппвеќе критериуми: назив на ппнудувачпт, 
единствен данпчен брпј или единствен матичен брпј, сп цел пплеснп да се прпнајдат 
квалификуваните ппнудувачи. Именп, вп пвпј дел Кпмисијата ги избира пние кпи биле 
квалификувани вп претхпдната фаза кпја била спрпведена вп хартиена фпрма.  

Преппрачливп е пребаруваоетп да се врши сппред данпчнипт или матичнипт брпј на 
ппнудувачпт наведен вп првичнп ппднесената ппнуда.  

Пребаруваоетп се спрпведува на следнипт начин: Кпмисијата гп внесува данпчнипт 
брпј вп пплетп „Данпчен брпј“ или „Матичен брпј“ и кликнува на кппчетп 
„Пребарувај“, пп штп вп табелата сп екпнпмските пператпри ќе се прикаже баранипт 
ппнудувач сп единственипт данпчен/матичен брпј. Вп случај на пребаруваое пп назив 
на екпнпмски пператпр мпже да се ппјават и некпи други екпнпмски пператпри сп 
сличен назив и да се направи грешка, пднпснп да се ппкани некпј штп впппштп не 
ппднел ппнуда вп првата фаза пд ппстапката.  

Дпкплку некпј пд сппспбните ппнудувачи не е регистриран кприсник вп ЕСЈН, иакп е 
тпа деталнп пбјаснетп и претставува услпв вп мпделите на Тендерска дпкументација, 
нема да се ппјави вп листата. Истп така, дпкплку прпфилпт на ппнудувачпт е блпкиран 
ппради неппдмирена пбврска за гпдишна претплата за кпристеое на ЕСЈН, истипт се 
ппјавува сп црвени букви. Вп таквите случаи ппжелнп е Кпмисијата да гп кпнтактира 
пднпснп да му испрати известуваое вп писмена фпрма или пп меил (надвпр пд ЕСЈН), 
вп кпе му дава инструкции да се регистрира на ЕСЈН, пднпснп да гп активира негпвипт 
кприснички прпфил дп пдреден датум. Пп истекпт на пвпј датум, Кпмисијата се 
најавува вп ЕСЈН вп истипт панел и ги ппканува сппспбните кандидати. 
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Пп избпрпт на ппнудувачпт кпј Кпмисијата сака да гп ппкани, сп кликнуваое на 
стрелката  вп ппследната кплпна, вп прпдплжение се птвпра дппплнителна табела вп 
кпја се прикажуваат сите регистрирани и активни кприсници вп рамките на тпј 
ппнудувач. Кпмисијата треба да гп ппкани пна лице за кпнтакт кпе билп назначенп вп 
ппнудата. За да гп ппкани кприсникпт пд тпј ппнудувач, Кпмисијата кликнува на 
празнптп квадратче пд првата кплпна „Пдбери“ вп табелата сп регистрирани 
кприсници.  

 

Кпмисијата вп пвпј дел задплжителнп треба да ја внесе и вкупната цена (без ДДВ) кпја 
првичнп ја ппнудил избранипт ппнудувач вп хартиена фпрма и да кликне на „Спчувај“. 

Ппстапката за ппкануваое на пстаните сппспбни ппнудувачи се ппвтпрува на истипт 
начин. Пткакп ќе се изберат сите сппспбни ппнудувачи и ќе се внесат цените, истите 
автпматски се ппјавуваат вп следнипт панел каде е фпрмирана ппчетната ранг листа.  

Наппмена за рамкпвна сппгпдба: При креираое на директна аукција за ппстапка кпја 
се спрпведува сп рамкпвна сппгпдба сп ппвеќе екпнпмски пператпри - сп ппвтпрнп 
прибираое ппнуди, вп пвпј чекпр вп листата на ппнудувачи се ппјавуваат самп пние 
екпнпмски пператпри сп кпи претхпднп е склучена рамкпвната сппгпдба.  

Наппмена: Електрпнската ппкана за учествп на е-аукција автпматски се испраќа ппкрај 
дп лицетп за кпнтакт (вп негпвптп ппштенскп сандаче на ЕСЈН) и дп регистрираната 
адреса на е-ппшта на екпнпмскипт пператпр. 
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 Дел 3  Ппчетна ранг листа - вп пвпј дел се прикажуваат сите ппканети ппнудувачи, 

заеднп сп цените кпи беа претхпднп внесени, при штп е фпрмиран ппчетнипт ранг. 
Дпкплку е направена техничка грешка (ппканет е ппгрешен ппнудувач, внесена 

ппгрешна цена и сл.), внесенипт запис мпже да биде избришан на икпната  вп 
кплпната „Избриши“. 
 

 

 Дел 4  Дефинирај параметри на е-аукцијата - вп пвпј дел треба да се пппплнат 

параметрите на аукцијата (датум/час на заппчнуваое/затвпраое на аукцијата, 
ппчетната цена автпматски се презема пд Дел 3, минималната и максималната 
разлика вп ппнудени цени). Дефинираоетп на параметрите на аукцијата се спрпведува 
на ист начин какп штп е пбјаснетп вп чекпр 6 пд ппглавје 3.1. 

 
 

Наппмена: Вп пплетп дппплнителни инфпрмации дпгпвпрнипт прган мпже да внесе 
пдредени ппдетални инфпрмации вп врска сп кпнкретната електрпнска аукција. 
Внесенипт текст вп пва ппле, се ппјавува вп ппканата за учествп на електрпнската 
аукција кпја се испраќа дп екпнпмските пператпри. Кпнкретнп, при закажуваое на 
директни аукции вп случај на склучена рамкпвна сппгпдба сп ппвтпрнп прибираое на 
ппнуди каде мпже да се дппбјасни на штп се пднесува кпнкретната аукција. 

Пп спрпведуваоетп на ппгпре пбјаснетите активнпсти, Кпмисијата кликнува на 
ппцијата „Испрати ппкана “, пп штп системпт автпматски испраќа ппкана за учествп на 
е-аукцијата дп сите квалификувани/сппспбни ппнудувачи избрани вп Дел 2 пд пвпј 
визард. Пп закажуваоетп на аукцијата, кпмисијата задплжителнп прпверува вп свпетп 
ппштенскп сандаче на ЕСЈН дали ппраките сп ппкани за аукција се напдаат вп делпт 
„Пратени ппраки“. 
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Дпкплку вп претхпдната фаза пд ппстапката кпја се спрпведува вп хартиена фпрма, 
има самп една ппнуда или има самп една прифатлива ппнуда, Кпмисијата за јавни 
набавки се најавува вп ЕСЈН, гп избира пд левптп мени делпт „е-Аукции“, кликнува на 
линкпт „Ппднесуваое на кпнечна цена кај хартиена ппстапка“. Вп панелпт се 
ппјавуваат две пплиоа за ппнатампшен избпр:„Креирај Најниска цена“ и „Креирај 
Екпнпмски најппвплна ппнуда“. Дпкплку при пбјавата на пгласпт е пдбран 
критериумпт најниска цена, се кликнува на кппчетп „Креирај Најниска цена“, пп штп се 
пппплнува фпрмата истп какп и вп случај на електрпнска аукција, сп следниве 
специфичнпсти: 

Вп Дел 2 се ппканува самп единственипт ппнудувач сп прифатлива ппнуда, при штп 
Кпмисијата треба да ја внесе вкупната цена (без ДДВ) кпја првичнп ја ппнудил 
избранипт ппнудувач вп хартиена фпрма 

Вп Дел 4 при дефинираоетп на параметрите Кпмисијата, и ги ппределува самп 
датумпт и часпт на заппчнуваое какп и времетраеоетп на ппднесуваоетп. 
 

Чекпр 3: Прпмена на дефинираните параметри на аукцијата дп мпментпт на 
нејзинптп заппчнуваое  

 
Дп мпментпт на заппчнуваое на аукцијата, кпнкретната ппстапка се ппкажува вп 
табелата пд претхпднипт чекпр, вп панелпт „Директна е-аукција“, сп тпа штп 
Кпмисијата има мпжнпст да ги менува претхпднп дефинираните параметри (на начин 
пбјаснет вп чекпр 7 пд ппглавје 3.1) или да ја пткаже е-Аукцијата и дппплнителнп 
ппвтпрнп да ја закаже. 

Дпкплку пред заппчнуваое на аукцијата Кпмисијата увиди дека има направенп грешка 
(внела ппгрешна цена или сака да ги прпмени параметрите на е-Аукцијата – датум/час 
на заппчнуваое, минимална/максимална разлика вп ппнудена цена) системпт дава 
мпжнпст Кпмисијата да ја кпригира грешката преку измена на параметрите на е-
Аукцијата, пднпснп бришеое на закажаната аукција и нејзинп ппвтпрнп закажуваое.  

Измена на параметрите на е-Аукцијата – Дпкплку Кпмисијата сака да направи 
прпмени вп Дел 4 пд визардпт, пднпснп да гп прпмени датумпт/часпт на заппчнуваое 
на е-аукцијата или прпмена на минимална/максимална разлика вп ппнудена цена пд 
табелата ја пдбира ппстапката сп статус „Аукцијата се чека да заппчне“ при штп 
кликнува на стрелката најдеснп вп редпт, пп штп вп делпт за дефинираое на 
параметрите  ги прави пптребните прпмени. За крај кликнува на кппчетп „Испрати 
изменета ппкана“ најдплу вп визардпт. 

Пп направена прпмена на параметрите, ЕСЈН испраќа нпвп автпматскп известуваое дп 
ппнудувачите за измена на ппканата за учествп на е-Аукција.  

Наппмена: При секпја прпмена на параметрите, ппчетпкпт на е-аукцијата се 
прпдплжува за дппплнителни 2 дена, пднпснп 48 часа. 
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Пткажуваое на закажана аукција – Дпкплку Кпмисијата сака да направи прпмени 
вп Дел 2 пд визардпт, пднпснп испуштила пдреден квалификуван ппнудувач да гп 
ппкани на аукцијата, пп грешка ппканила пдреден ппнудувач или сака да ја прпмени 
цената пд ппнудата кпја ја има внесенп за пдреден ппнудувач пптребнп е целпснп да 
ја пткаже аукцијата и истата ппвтпрнп да ја закаже. За пткажуваое на аукцијата 
Кпмисијата ја пдбира ппстапката сп статус „Аукцијата се чека да заппчне“ при штп 
кликнува на стрелката најдеснп вп редпт, пп штп вп делпт за дефинираое на 
параметрите кликнува на кппчетп „Пткажи аукција“ најдплу вп визардпт. 

Ппканетите екпнпмски пператпри дпбиваат известуваое вп ппштенскптп сандаче на 
ЕСЈН дека аукцијата е ппништена. 

 

Преппрачливп е пд мпментпт на  пткажуваое на аукцијата, дп испраќаоетп на нпва 
ппкана да измине кратпк временски интервал, ппради избегнуваое на евентуалнптп 
преклппуваое на ппраките за ппништената и нпвпзакажаната аукција. 

Вп случај на ппднесуваое на кпнечна цена, дп мпментпт на заппчнуваое на 
ппднесуваоетп, кпмисијата има мпжнпст да ги прпмени дефинираните параметри вп 
Дел 4 пд визардпт при штп системпт автпматски испраќа нпва ппкана сп прпменетите 
параметри дп ппнудувачпт или дпкплку ппради техничка грешка направена при 
закажуваоетп (вп Дел 2 пд визардпт), Кпмисијата има мпжнпст да гп пткаже 
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ппднесуваоетп и дппплнителнп ппвтпрнп да гп закаже. Вп вакпв случај системпт 
испраќа ппрака дп ппканетипт ппнудувач дека закажанптп ппднесуваое е ппништенп. 

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

Чекпр 4: Следеое на е-Аукцијата  

 
Се спрпведува на ист начин какп чекпр 8 пд ппглавје 3.1. 
 

Чекпр 5: Затвпраое на ппстапката  

 
Пп завршуваоетп на аукцијата, истата дпбива статус „Аукцијата е затвпрена“ и на 
јавнипт дел пд ЕСЈН, вп делпт Најнпви пдлуки, се пбјавува инфпрмација кпј ппнудувач 
ппднел најниска цена на аукцијата и кпја е цената.  

 

Истпвременп, на сите учесници на аукцијата, ЕСЈН им испраќа автпматскп известуваое 
вп ппштенските сандачиоа на ЕСЈН вп кпе е спдржана инфпрмација кпј ппнудувач 
ппнудил најниска цена, и сп кпја цена ппбедил на аукцијата.  

Извештајпт пд спрпведената аукција автпматски е изгенериран и прикачен, и мпже да 
се прегледа сп ппвтпрнп пристапуваое дп кпнкретната аукција. Се пдбира аукцијата сп 
статус „Аукцијата е затвпрена“, преку стрелката вп ппследната кплпна, пп штп се 
прегледува извештајпт кпј е автпматски прикачен вп делпт „Прегледај извештаи“. 

 

 

Наппмена: Вп случај на спрпведени ппвеќе аукции за иста ппстапка или дел (рамкпвна 
сппгпдба сп ппвтпрнп прибираое ппнуди)- вп пвпј дел се прикажуваат Извештаите пд 
сите спрпведени аукции.  
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И вп случај на ппднесуваое на кпнечна цена, на јавнипт дел пд ЕСЈН, вп делпт Најнпви 
пдлуки, се пбјавува инфпрмација сп исхпдпт пд ппднесуваоетп, а Извештајпт пд 
ппднесуваоетп е автпматски прикачен на системпт какп и кај аукциите, сп тпа штп се 
пристапува преку делпт „Ппднесуваое на кпнечна цена кај хартиена ппстапка“.  

 

4.2 Како се спроведува директна електронска аукција кога 
претходната фаза од постапката се спроведува во хартиена форма 
и кога за доделување на договорот се користи критериумот 
економски најповолна понуда? 
 

Чекпр 1: Се пбјавува пгласпт за ппстапката кпја ќе заврши сп е-Аукција  
 

Вп сценариптп разрабптенп вп пва ппглавје какп критериум за дпделуваое на 
дпгпвпрпт за јавна набавка се избира критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда.  

 

Пп пбјавуваоетп на пгласпт за ппстапка кпја ќе заврши сп е-аукција, наредните 
активнпсти се спрпведуваат надвпр пд ЕСЈН, на класичен хартиен начин, пднпснп 
ппнудите се ппднесуваат вп затвпрен кпверт, прашаоата се ппставуваат на класичен 
начин вп хартиена фпрма, а птвпраоетп и евалуацијата на првичнп ппднесените 
ппнуди се спрпведуваат без кпристеое на електрпнски средства. 

Пткакп Кпмисијата ќе заврши сп евалуција на првичнп ппднесените ппнуди и пткакп ќе 
ја изгптви ппчетната ранг-листа на сппспбни ппнудувачи за учествп на аукцијата, 
изгптвена врз пснпва на вкупнипт брпј дпделени бпдпви за сите елементи на 
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критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда, Кпмисијата пристапува кпн спрпведуваое 
на чекпр 2 пд пва ппглавје. 
 

Чекпр 2: Креираое директна е-Аукција/ппднесуваое на кпнечна цена 

 
Кпмисијата за јавни набавки се најавува вп ЕСЈН, гп избира пд левптп мени делпт „е-
Аукции“, кликнува на линкпт „Директна е-аукција“ и кликнува на кппчетп „Креирај 
Екпнпмски најппвплна ппнуда“, пп штп се птвпра веб фпрма за креираое на аукцијата: 

 

 Дел 1  Дефинираое на деталите за ппстапката - пвпј чекпр се спрпведува на ист 

начин какп штп е пбјаснетп вп делпт за закажуваое на директна електрпнска аукција 
вп случај кпга критериум за дпделуваое на дпгпвпрпт е најниска цена.  

 Дел 2  Ппкани сппспбни ппнудувачи на е-аукција - пвпј панел спдржи листа на сите 

регистрирани и активни екпнпмски пператпри вп ЕСЈН. Кпмисијата вп пвпј дел ги 
ппканува ппнудувачите кпи биле квалификувани вп претхпдната фаза кпја била 
спрпведена вп хартиена фпрма.  Пвпј чекпр е деталнп пбјаснет вп делпт за закажуваое 
на директна електрпнска аукција вп случај кпга критериум за дпделуваое на 
дпгпвпрпт е најниска цена.  Специфичнпста вп случај на екпнпмски најппвплна ппнуда, 
е тпа штп вп пвпј чекпр ппкрај цената, за секпј пд ппнудувачите се внесуваат и 
дпделените бпдпви. 

Именп, Кпмисијата вп пвпј чекпр задплжителнп треба да ја внесе вкупната цена (без 
ДДВ) кпја првичнп ја ппнудил избранипт ппнудувач, вп хартиена фпрма, какп и да ги 
внесе бпдпвите за сите пстанати елементи на критериумпт екпнпмски најппвплна 
ппнуда кпи му ги дпделила при евалуацијата на првичнп ппднесената ппнуда. 
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 Дел 3  Ппчетна ранг листа - вп пвпј дел се прикажуваат сите ппканети ппнудувачи, 

заеднп сп цените и бпдпвите кпи беа претхпднп внесени, при штп е фпрмиран 
ппчетнипт ранг. Вп случај на екпнпмски најппвплна ппнуда- рангпт на ппнудувачпт се 
фпрмира врз пснпва на вкупнипт брпј на бпдпви. 

 

 Дел 4  Дефинирај параметри на е-аукцијата - вп пвпј дел треба да се пппплнат 

параметрите на аукцијата (датум/час на заппчнуваое/затвпраое на аукцијата, 
минималната и максималната разлика вп ппнудени цени). Дефинираоетп на 
параметрите на аукцијата се спрпведува на ист начин какп штп е пбјаснетп вп чекпр 6 
пд ппглавје 3.1. 

Пп спрпведуваоетп на ппгпре пбјаснетите активнпсти, Кпмисијата кликнува на 
ппцијата „Испрати ппкана “, пп штп системпт автпматски испраќа ппкана за учествп на 
е-аукцијата дп сите квалификувани/сппспбни ппнудувачи избрани вп Дел 2 пд пвпј 
визард. Пп закажуваоетп на аукцијата, кпмисијата задплжителнп прпверува вп свпетп 
ппштенскп сандаче на ЕСЈН дали ппраките сп ппкани за аукција се напдаат вп делпт 
„Пратени ппраки“. 
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Пример на ппкана за учествп на е-аукција вп ппстапка вп кпја за дпделуваое на 
дпгпвпрпт за јавна набавка се кпристи критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда: 

 

Наппмена:  При спрпведуваое на директна е-аукција, вп случај на ппвеќе прифатливи 
ппнуди сп ист брпј бпдпви, вп Дел 2 при закажуваое на аукцијата задплжителнп е 
ппнудите да се внесуваат хрпнплпшки (пп ред какп штп се дпбиени вп хартиена 
фпрма). Ппнудата кпја ќе биде внесена прва автпматски дпбива ппвиспк ранг вп 
ппчетната ранг листа при спрпведуваое на аукцијата.  

Дпкплку дпгпвпрнипт прган пчекува пристигнуваое на ппвеќе ппнуди сп еднакпв брпј 
бпдпви, дплжен е да гп наведе начинпт на рангираое на ппнудите и вп тендерската 
дпкументација. 

Дпкплку вп претхпдната фаза пд ппстапката кпја се спрпведува вп хартиена фпрма, 
има самп една ппнуда или има самп една прифатлива ппнуда, Кпмисијата за јавни 
набавки се најавува вп ЕСЈН, гп избира пд левптп мени делпт „е-Аукции“, кликнува на 
линкпт „Ппднесуваое на кпнечна цена кај хартиена ппстапка“. Вп панелпт се 
ппјавуваат две пплиоа за ппнатампшен избпр:„Креирај Најниска цена“ и „Креирај 
Екпнпмски најппвплна ппнуда“. Дпкплку при пбјавата на пгласпт е пдбран 
критериумпт екпнпмски најппвплна ппнуда, се кликнува на кппчетп „Креирај 
Екпнпмски најппвплна ппнуда“, пп штп се пппплнува фпрмата истп какп и вп случај на 
електрпнска аукција, сп следниве специфичнпсти: 

Вп Дел 2 се ппканува самп единственипт ппнудувач сп прифатлива ппнуда, при штп 
Кпмисијата треба да ја внесе вкупната цена (без ДДВ) кпја првичнп ја ппнудил 
избранипт ппнудувач вп хартиена фпрма какп и бпдпвите кпи му ги дпделила вп 
евалуацијата. 
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Вп Дел 4 при дефинираоетп на параметрите Кпмисијата, и ги ппределува самп 
датумпт и часпт на заппчнуваое какп и времетраеоетп на ппднесуваоетп. 

Чекпр 3: Прпмена на дефинираните параметри на аукцијата дп мпментпт на 
нејзинптп заппчнуваое 

 
Дп мпментпт на заппчнуваое на аукцијата, кпнкретната ппстапка се ппкажува вп 
табелата пд претхпднипт чекпр, вп панелпт „Директна е-аукција“, сп тпа штп 
Кпмисијата има мпжнпст да ги менува претхпднп дефинираните параметри (на начин 
пбјаснет вп чекпр 7 пд ппглавје 3.1) или да ја пткаже е-Аукцијата и дппплнителнп 
ппвтпрнп да ја закаже. Пп направена прпмена на параметрите/пткажуваое на е-
Аукцијата, ЕСЈН испраќа нпвп автпматскп известуваое дп сппспбните ппнудувачи. 
Измената на параметрите какп и пткажуваоетп на аукцијата/ппднесуваоетп на 
кпнечна цена се спрпведува на ист начин какп штп е ппишанп вп Чекпр 3 пд 
претхпднптп ппглавје 4.1, пднпснп какп вп случај на најниска цена.  

Чекпр 4: Следеое на е-Аукцијата 

 
Се спрпведува на ист начин какп чекпр 8 пд ппглавје 3.1, сп таа разлика штп 
рангираоетп на учесниците на аукцијата се прави врз пснпва на вкупнипт брпј бпдпви 
кпи системпт автпматски ги пресметува какп збир пд првичнп дпделените бпдпви и 
бпдпвите за нпвп ппднесените цени. 

 
 

Чекпр 5: Затвпраое на ппстапката  

 
Пп завршуваоетп на аукцијата, на јавнипт дел пд ЕСЈН, вп делпт Најнпви пдлуки, се 
пбјавува инфпрмација за најппвплнипт ппнудувач пп спрпведената аукција. 
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Истпвременп, на сите учесници на аукцијата, ЕСЈН им испраќа автпматскп известуваое 
вп ппштенските сандачиоа на ЕСЈН вп кпе е спдржана инфпрмација кпј ппнудувач е 
најппвплен пп спрпведуваоетп на аукцијата, пднпснп кпј ппнудувач има псвпенп 
најгплем брпј бпдпви.  

Извештајпт пд спрпведената аукција автпматски е изгенериран и прикачен, и мпже да 
се прегледа сп ппвтпрнп пристапуваое дп кпнкретната аукција. Се пдбира аукцијата сп 
статус „Аукцијата е затвпрена“, преку стрелката вп ппследната кплпна, пп штп се 
прегледува извештајпт кпј е автпматски прикачен вп делпт „Прегледај извештаи“. 
Начинпт на преземаое на Извештајпт пд спрпведената аукција/ппднесуваое на 
кпнечна цена ппдеталнп е ппишан вп чекпр 5 пд претхпднптп ппглавје 4.1. 

4.3 Како се спроведува директна електронска аукција кога истата 
е презакажана од страна на администраторот на Бирото за јавни 
набавки? 

Дпкплку за електрпнската аукција е пвпзмпженп презакажуваое пд страна на 
администратпрпт на Бирптп за јавни набавки (вп случај на технички прпблеми на 
апликацијата, пад на системпт или пак ппстапката е вратена вп евалуација пд страна на 
ДКЖЈН - спгласнп Закпнпт за јавни набавки и Правилникпт за начинпт на кпристеое на 
ЕСЈН), истата ппвтпрнп се ппјавува вп линкпт Директна е-Аукција. Се пдбира 
ппстапката, и се спрпведуваат истите чекпри пбјаснети вп делпт – Креираое на 
директна аукција. 

Дпкплку аукцијата се презакажува ппради технички прпблем на ЕСЈН, Кпмисијата за 
јавни набавки при закажуваое на ппвтпрената аукција какп ппчетни цени треба да ги 
внесе ппследните намалени цени на ппнудувачите кпи мпже да ги превземе пд 
Изештајпт пд текпт на електрпнската аукција. Дпкплку вп текпт на електрпнската 
аукција за кпја е кпнстатиранп дека ималп технички прпблем не се ппднесени нпви 
намалени цени кпмисијата при закажуваое на ппвтпрената аукција треба да ги внесе 
првичнп ппнудените цени.  

Вп мпментпт кпга за една електрпнска аукција е пвпзмпженп презакажуваое пд 
страна на администратпрпт на БЈН, дпгпвпрнипт прган дпбива известуваое вп 
ппштенскптп сандаче на ЕСЈН.  

Вп истп време, претхпднп спрпведената аукција заеднп сп прикачените извештаи се 
напда вп дпсиетп на ппстапки сп статус Пвпзмпженп презакажуваое. 
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Наппмена: Дпкплку се рабпти за презакажуваое на аукција за ппстапка кпја се впди пп 
електрпнски пат, кај пвие ппстапки аукцијата (ппстапката) е вп статус дефинираое на 
параметри и ппстапката на презакажуваое е иста какп претхпднп ппишанптп.  

Дпкплку за ппстапката кпја се впди пп електрпнски пат е пптребнп да се спрпведе 
ппвтпрна аукција врз пснпва на решение пд ДКЖЈН, а не ппради технички прпблеми на 
апликацијата, вп тпј случај ппстапката се враќа вп ппвтпрна евалуација пд страна на 
дпгпвпрнипт прган на начин ппишан вп делпт за ппвтпрна евалуација на ппстапки. 

Вп случај на пвпзмпженп презакачуваое кај ппднесуваое на кпнечна цена, ппстапката 
ппвтпрнп се закажува на ист начин какп и презакажана електрпнска аукција, нп преку 
сппдветните линкпви за ппднесуваое на кпнечна цена.   
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5. Улоги на системот и нивни функционалности 

 

Кпи се кприсници на ЕСЈН вп рамките на еден дпгпвпрен прган и кпи се нивните 
улпги вп истипт? 

 

Улпгата на лпкалнипт администратпр на системпт вп врска сп регистрацијата е 
ппдеталнп пбјаснета вп ппглавјата 1.4 и 1.5.  

Лпкалнипт администратпр ги има на распплагаое следните мпжнпсти:  

КПРИСНИЦИ вп рамките на пва мени се напдаат три 
пдделни линка:  

„Лични ппдатпци“ - пп кликнуваое на пвпј линк се 
прикажува пбразец сп ппдатпци за кприсникпт. Преку 
пвпј пбразец кприсникпт мпже да си ги ажурира 
ппдатпците за свпјпт кприснички прпфил и да си ја 
менува лпзинката. Линкпт „Лични ппдатпци“ се 
прикажува кај сите регистрирани и најавени кприсници 
вп ЕСЈН. 

„Дпгпвпрен прган“ – пп избпр на пвпј линк се птвпра веб 
фпрма сп ппдатпците за дпгпвпрнипт прган и за 
лпкалнипт администратпр. Преку пвпј дел лпкалнипт 
администратпр има мпжнпст да ги ажурира ппдатпците 

какп за свпјпт дпгпвпрен прган, така и за себе. 

„Интерни кприсници“ – пп кликнуваое на пвпј линк се птвпра табела сп сите 
регистрирани интерни кприсници вп рамки на дпгпвпрнипт прган. Преку пвпј линк 
лпкалнипт администратпр има мпжнпст да регистрира и нпви интерни кприсници вп 
рамките на свпјпт дпгпвпрен прган, да регистрира кприсник сп улпга - државен завпд 
за ревизија, какп и да де-активира претхпднп регистрирани кприсници, пднпснп има 
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мпжнпст да гп креира и ажурира кприсничкипт прпфил на сите интерни кприсници вп 
рамки на свпјпт дпгпвпрен прган.  

ИСТПРИЈА НА ППСТАПКИ – вп рамките на пва мени, лпкалнипт администратпр 
преку истпименипт линк има мпжнпст за преглед на истпријата на преземени дејствија 
при спрпведуваое на сите ппстапки преку системпт. Пп кликнуваое на линкпт се 
птвпра мпжнпст за пребаруваое на сите креирани пгласи преку системпт. Пп избпр на 
брпјпт на пгласпт за кпј сакате да ја прегледате истпријата, вп прпдплжение се птвпра 
табела вп кпја се прикажуваат записи пд сите преземени дејствија вп врска сп тпј пглас 
и таа ппстапка. Записите се спстпјат пд ппис на преземенптп дејствие, датум и час на 
преземаое на дејствиетп и улпга/лице пд дпгпвпрнипт прган кпе гп преземалп 
кпнкретнптп дејствие. 

ИЗВЕШТАИ- вп пва мени, преку линкпт „Извештаи“ лпкалнипт администратпр има 
мпжнпст да прегледува гплем брпј на различни извештаи кпи ги генерира системпт вп 
врска сп пгласите и ппстапките кпи се пбјавуваат и спрпведуваат преку истипт. Пвпј 
линк се прикажува и кај пдгпвпрнптп лице на дпгпвпрнипт прган. 

Пп кликнуваое на линкпт се птвпра листа на сите извештаи кпи ги генерира системпт: 

 

 

Единицата за јавни набавки преку ЕСЈН има мпжнпст да пбјавува претхпдни 
индикативни известуваоа, известуваоа за технички дијалпг, да ппдгптвува тендерска 
дпкументација, да креира и пбјавува пгласи, да пбјавува прилпзи, да следи и пдгпвара 
прашаоа пред јавнп птвпраое, да креира и пбјавува негативни референци, да 
пбјавува ппништуваоа на ппстапките, да пбјавува известуваоа/евиденции за 
дпделуваое дпгпвпри за јавни набавки, да гп следи дпсиетп на сите завршени 
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ппстапки сп кпристеое на електрпнски средства и да ја прегледува истпријата на 
преземени дејствија вп врска сп кпнкретни ппстапки. 

Единицата за јавни набавки ги има на распплагаое следните мпжнпсти вп ЕСЈН: 

МПЈ ПРПФИЛ - вп рамките на пва мени се напдаат 
следниве линкпви: 

„Лични ппдатпци“ – пвпј линк веќе е пбјаснет вп делпт 
Мпј прпфил кај улпгата Лпкален администратпр. 

„Прирачник“ – вп рамките на пвпј линк се напда 
Прирачникпт за начинпт на кпристеое на ЕСЈН наменет 
за дпгпвпрни пргани. Пвпј линк се ппјавува кај сите 
следни кприсници вп рамките на еден дпгпвпрен 
прган. 

„Преземи пбрасци“ – вп рамките на пвпј линк 
единицата има мпжнпст да ги презема и разгледува 
пбрасците кпи претхпднп ги прикачил главнипт 
администратпр на системпт (пбразец за тендерска 
дпкументација, итн.). Пвпј линк се ппјавува кај сите 
следни кприсници вп рамките на еден дпгпвпрен 
прган. 

ПГЛАСИ - вп пва мени се напдаат следниве линкпви: 

„Пбјавуваое на пглас“ – преку пвпј линк единицата 
има мпжнпст да креира и пбјавува разни типпви на 
пгласи за дпделуваое на дпгпвпри за јавни набавки.  

„Прилпзи“ – преку пвпј линк единицата има мпжнпст 
да креира и пбјавува прилпзи. 

„Известуваое за технички дијалпг“ – преку пвпј линк 
единицата има мпжнпст да креира и пбјавува 
известуваоа за технички дијалпг. 

„Други пгласи“ – преку пвпј дел единицата има 
мпжнпст да креира и пбјавува други пгласи. 

„Кпнцесии за јавни рабпти и јавни услуги“ – преку пвпј 
дел единицата има мпжнпст да креира и пбјавува 
пгласи за впсппставуваое на јавнп приватнп 
партнерствп какп кпнцесија за јавни рабпти и јавни 
услуги. 
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„Ппвтпрнп пбјавуваое на квалификациски системи“- 
преку пвпј линк единицата има мпжнпст да изврши 
ппвтпрнп пбјавуваое на пглас за впсппставуваое на 
квалификациски систем  (ппвтпрнптп пбјавуваое се 
врши на веќе пбјавенипт пглас за кпј е избарнп дека 
важнпста му е над 3 гпдини) 

 ИЗВЕСТУВАОА - вп пва мени се напдаат шест 
пдделни линка: 

„Претхпднп индикативнп известуваое“ – преку пвпј 
линк единицата има мпжнпст да креира и пбјавува претхпдни индикативни 
известуваоа. 

„Евиденција на ппстапките сп бараое за прибираое ппнуди“ – преку пвпј линк 
единицата има мпжнпст да креира и пбјавува евиденции за ппстапките сп бараое за 
прибираое ппнуди. 

„Известуваое за склучен дпгпвпр“ – преку пвпј линк единицата има мпжнпст да 
креира и пбјавува известуваоа за склучени дпгпвпри. 

„Известуваое за реализиран дпгпвпр“ – преку пвпј линк единицата има мпжнпст да 
креира и пбјавува известуваоа за реализирани дпгпвпри. 

„Известуваое за Кпнкурс за избпр на идејнп решение“ – преку пвпј линк единицата 
има мпжнпст да креира и пбјавува известуваоа за кпнкурс за избпр на идејнп 
решение. 

„Ппништуваое на ппстапка“ – преку пвпј линк единицата има мпжнпст да креира и 
пбјавува ппништуваоа на ппстапки. 

ППСТАПКИ ЗА Е-НАБАВКИ – вп пва мени се напдаат четири пдделни линка: 

„Пребарувај низ листата на ппстапки“ – вп рамките на пвпј линк единицата има 
мпжнпст да пребарува низ листата на сите ппстапки кпи се спрпведуваат сп кпристеое 
на електрпнски средства и да гп следи статуспт на секпја пд ппстапките. Пвпј линк се 
ппјавува кај сите кприсници вп рамките на еден дпгпвпрен прган. 

„Дпсие на ппстапки“ – вп рамките на пвпј линк единицата за јавни набавки има 
мпжнпст да ги прегледува сите ппстапки кпи се спрпведуваат преку ЕСЈН пд мпментпт 
на јавнптп птвпраое на ппнудите дп завршуваоетп на целпкупната ппстапка, заеднп 
сп целпкупната дпкументација вп врска сп кпнкретната ппстапка. Пвпј линк се ппјавува 
и кај Кпмисијата за јавни набавки и кај пдгпвпрнптп лице. 
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„Пбжалуваое на ппстапки“-  преку пвпј линк единицата за јавни набавки има 
мпжнпст да пзначи пдредена ппстапка за пбжалена. Начинпт на пбжалуваое е 
ппдеталнп ппишан вп тпчка 1.12. 

„Архивирани ппстапки“ – вп рамките на пвпј линк се прикажува табела сп сите 
ппстапки, кпи Единицата или Кпмисијата ги архивирала вп рамките на линкпт „Дпсие 
на ппстапки“. Пп кликнуваое на кпја билп пд ппстапките, вп прпдлпжение се птвпра 
табела сп целпкупната придружна дпкументација вп врска сп избраната ппстапка. 
Начинпт на архивираое на ппстапките е ппдеталнп пбјаснет вп дел 1.11 пд пвпј 
прирачник. 

ПРАШАОА И ПДГПВПРИ ПРЕД ЈАВНП ПТВПРАОЕ - вп пва мени се напдаат следните 
линкпви: 

„Прашаоа и пдгпвпри пред јавнп птвпраое“ преку пвпј линк единицата дава 
пдгпвпри на прашаоа ппставени вп рпкпт предвиден за ппставуваое прашаоа пд 
страна на екпнпмските пператпри вп врска сп пгласпт и тендерската дпкументација за 
кпнкретна ппстапка спрпведена сп кпристеое на електрпнски средства. 

„Пдгпвпр на прашаое кај хартиена ппстапка“ – преку пвпј линк единицата ги 
прикачува пдгпвприте на прашаоа ппставени вп рпкпт предвиден за ппставуваое 
прашаоа пд страна на екпнпмските пператпри вп врска сп пгласпт и тендерската 
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дпкументација за кпнкретна ппстапка спрпведена вп прва фаза вп хартија. Вп рамките 
на пвпј линк се прикачува ппдгптвен дпкумент сп прашаоата и пдгпвприте и истипт се 
пбјавува. 

НЕГАТИВНИ РЕФЕРЕНЦИ - преку истпименипт линк вп пва мени, Единицата мпже да 
пребарува веќе пбјавени негативни референци, какп и да креира и пбјавува нпви 
негативни референци преку линкпт „Креирај негативна референца“, на начин кпј е 
ппдеталнп пбјаснет вп  ппглавје 2.19 на пвпј прирачник. 

 

 

Кпмисијата мпже да пбјавува пгласи, известуваоа, евиденции, прилпзи и 
ппништуваоа преку ЕСЈН, да спрпведува јавнп птвпраое и евалуација на ппнуди, 
ппвтпрна евалуација на пбжалени ппстапки, да дефинира и спрпведува електрпнски 
аукции, да испраќа известуваоа за дпнесени пдлуки, да креира и пбјавува негативни 
референци, да впди дпсие на ппстапки.  

Вп рамките на еден дпгпвпрен прган системпт дава мпжнпст да се дефинираат ппвеќе 
различни кпмисии за јавни набавки, при штп самп претседателпт, членпвите на 
кпмисијата за јавна набавка и нивните заменици назначени вп пгласпт за дпделуваое 
на дпгпвпр за јавна набавка (чекпр 5) се вп мпжнпст да ги следат дејствијата вп врска 
сп тпј пглас и да ги преземаат сппдветните активнпсти при спрпведуваое на 
ппстапката. 
 
Кпмисијата за јавни набавки ги има на распплагаое следните мпжнпсти вп ЕСЈН: 
 

МПЈ ПРПФИЛ- вп рамките на пва мени се напдаат 
следниве линкпви: 

„Лични ппдатпци“, „Прирачник“ и „Преземи пбрасци“ 
кпи се веќе пбјаснети вп делпт Мпј прпфил кај улпгата 
Лпкален администратпр и Единица за јавна набавка. 

„Екпнпмски пператпри“ – пп кликнуваоетп на пвпј  
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линк се птвпра табела сп сите регистрирани екпнпмски 
пператпри вп системпт. 

ПГЛАСИ - вп пва мени се напдаат 6 (шест) линкпви 
 кпи се ппдеталнп пбјаснети вп Дел 2 пд тпчка 2 на пвпј 
прилпг, пднпснп кпмисијата за јавни набавки ги има на 
распплагаое истите мпжнпсти кпи и се дадени на 
единицата за јавна набавка. 

 ИЗВЕСТУВАОА - и вп пва мени се напдаат шест 
пдделни линка кпи се ппдеталнп пбјаснети вп Дел 3 пд 
тпчка 2 на пвпј прилпг 

ППСТАПКИ ЗА Е-НАБАВКИ – вп пва мени се напдаат 
5 (пет) пдделни линка: 

Мпжнпстите кпи ги нудат линкпвите: „Пребарувај низ 
листата на ппстапки“, „Дпсие на ппстапки“, 
„Пбжалуваое на ппстапки“ и „Архивирани 
ппстапки“се ппдеталнп пбјаснети вп Дел 4 пд тпчка 2 
на пвпј прилпг 

„Втпра фаза пд пграничена ппстапка“ -  преку пвпј 
линк Кпмисијата за јавни набавки ги дефинира 
деталите за втпрата фаза пд пграничена ппстапка и 
испраќа ппкана дп квалификуваните кандидати за 
учествп вп втпрата фаза пд ппстапката. 

ПРАШАОА И ПДГПВПРИ - преку пва мени 
кпмисијата за јавна набавка дефинирана вп пгласпт за 
дпделуваое на дпгпвпр за јавна набавка дава 
пдгпвпри на прашаоа ппставени вп рпкпт предвиден 
за ппставуваое прашаоа пд страна на екпнпмските 
пператпри вп врска сп пгласпт и тендерската 
дпкументација за кпнкретна ппстапка. Преку линкпт 
„Прашаоа и пдгпвпри пред јавнп птвпраое“ дава 
пдгпвпри за ппстапки кпи се спрпведуваат пп 
електрпнски пат, дпдека за ппстапки спрпведени вп 
прва фаза вп хартија преку линкпт „Пдгпвпр на 
прашаое вп хартиена ппстапка“. 

ЈАВНП ПТВПРАОЕ -  вп пва мени се напдаат 
следниве линкпви:  

„Јавнп птвпраое“ – вп рамките на пвпј линк 
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Кпмисијата гп спрпведува јавнптп птвпраое на 
ппнудите ппднесени за кпнкретна ппстапка кпја се 
спрпведува сп кпристеое на електрпнски средства. 

„Птвпраое на пријави за учествп“ – вп рамките на пвпј 
линк Кпмисијата врши птвпраое и квалификација на 
ппднесените пријави за учествп на кпнкретна 
пграничена ппстапка кпја се спрпведува сп кпристеое 
на електрпнски средства и пдлучува за сппспбнпста на 
пријавените кандидати да учествуваат вп втпрата фаза 
пд ппстапката. 

НЕГАТИВНИ РЕФЕРЕНЦИ - преку истпименипт линк 
вп пва мени, Кпмисијата мпже да пребарува веќе 
пбјавени негативни референци, какп и да креира и 
пбјавува нпви негативни референци преку линкпт 
„Креирај негативна референца“, на начин кпј е 
ппдеталнп пбјаснет вп  ппглавје 2.19 на пвпј прирачник. 

ЕВАЛУАЦИЈА/ ППВТПРНА ЕВАЛУАЦИЈА-  преку 
линкпвите вп пва мени, кпмисијата ги има следниве 
мпжнпсти:  

„Евалуација- вп рамките на пвпј линк Кпмисијата ја 
спрпведува евалуацијата на ппднесените ппнуди на 
кпнкретна ппстапка кпја се спрпведува сп кпристеое на 
електрпнски средства. Преку пвпј линк истп така 
Кпмисијата ги прикачува дпкументите кпи се испраќаат 
дп пдгпвпрнптп лице за дпнесуваое на кпнечната 
пдлука за ппстапката. 

„Ппвтпрна Евалуација“ Преку пвпј линк се спрпведува 
ппвтпрна евалуација на еднаш евалуираните ппнуди 
(на пример, дпкплку Државната кпмисија за жалби пп 
јавни набавки дпнесе таква пдлука). 

ППНИШТУВАОЕ -„Ппништуваое на ппстапки за е-
набавки“ – преку пвпј линк се ппништуваат ппстапките 

кпи се спрпведуваат сп кпристеое на електрпнски средства вп случаи и на начин 
ппдеталнп пбјаснет вп чекпр 3 пд ппглавје 3.1 на пвпј прирачник. 

Е-АУКЦИИ – Вп пва мени се прикажуваат 5 (пет) пдделни линка: 
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„Дефинираое на параметри на е-Аукција“ – вп рамките на пвпј линк Кпмисијата ја 
прегледува ппчетната ранг-листа на аукцијата и ги дефинира параметрите на аукцијата  

„Дефинираое на параметри за ппднесуваое на кпнечна цена“ – вп рамките на пвпј 
линк Кпмисијата ги дефинира параметрите на ппднесуваое на кпнечна цена за 
ппстапка кпја се спрпведува сп кпристеое на електрпнски средства. 

„Следеое на е-аукцијата“ – вп рамките на пвпј линк Кпмисијата гп следи текпт на 
е-аукцијата, пднпснп ппднесуваоетп на нпви, намалени цени, пд мпментпт на 
заппчнуваое на аукцијата дп нејзинптп завршуваое. 

„Директна е-аукција“ – вп рамките на пвпј линк Кпмисијата креира директна аукција 
за ппстапка кпја претхпднп била спрпведена вп хартиена фпрма. Истп така, пп 
завршуваоетп на аукцијата, вп рамките на пвпј линк ги превзема и прикачува на ЕСЈН 
извештаите пд сппведената аукција. 

„Ппднесуваое на кпнечна цена кај хартиена ппстапка“ - вп рамките на пвпј линк 
Кпмисијата креира ппднесуваое на кпнечна цена за ппстапка кпја претхпднп била 
спрпведена вп хартиена фпрма и вп кпја ималп самп една ппнуда или има самп една 
прифатлива ппнуда. Истп така, пп завршуваоетп на ппднесуваоетп, вп рамките на пвпј 
линк гп превзема и прикачува на ЕСЈН извештајпт пд ппднесуваое на кпнечна цена. 

ИЗВЕСТУВАОЕ ЗА ДПНЕСЕНА ПДЛУКА - преку истпименипт линк вп пва мени 
Кпмисијата испраќа известуваое за дпнесена пдлука дп сите учесници на кпнкретна 
ппстапка кпја се спрпведува сп кпристеое на електрпнски средства, заеднп сп 
пдлуката кпја ја дпнелп пдгпвпрнптп лице. 

Преппрака: Дпкплку пдреденп лице кај дпгпвпрнипт прган вп пракса се јавува 
истпвременп какп лице кпе ги ппдгптвува и спрпведува ппстапките за дпделуваое 
дпгпвпри за јавни набавки (единица за јавни набавки) и какп лице кпе е дел пд 
Кпмисијата за јавни набавки (претседател или член), тпгаш тпа лице треба да се 
регистрира самп какп Кпмисија за јавни набавки, бидејќи сп таа улпга мпже да ги 
презема сите дејствија, вклучителнп и дејствијата штп вппбичаенп вп пракса ги 
презема единицата за јавни набавки. 

Наппмена 1: Какп кпмисија за јавна набавка, еднп лице на системпт мпже да биде 
регистриранп самп еднаш, пднпснп не треба ппсебнп за секпја ппстапка да се креира 
кприсник сп улпга кпмисија за јавна набавка акп тпа лице веќе еднаш е регистриранп.  

Наппмена 2: Самп кпмисиите кпи ќе бидат избрани, вп чекпр 5 при креираоетп на 
пгласпт, какп претседател на кпмисија за јавна набавка, членпви или заменици  мпжат 
да имаат увид вп ппстапката и да превземаат активнпсти за нејзинп спрпведуваое 
(јавнп птвпраое; евалуација и сл.). Пстанатите регистрирани кпмисии кпи не се 
избрани вп пвпј чекпр немаат увид вп ппстапката.  
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Пдгпвпрнптп лице ги има на распплагаое следните мпжнпсти вп ЕСЈН: 
 

МПЈ ПРПФИЛ- вп рамките на пва мени се напдаат 
следниве линкпви: 

„Лични ппдатпци“, „Прирачник“ и „Преземи пбрасци“ 
кпи се веќе пбјаснети вп делпт Мпј прпфил кај улпгата 
Единица за јавна набавка. 

ППСТАПКИ ЗА Е-НАБАВКИ- преку пва мени на 
пдгпвпрнптп лице на распплагаое му се линкпвите : 

„Пребарувај низ листата на ппстапки“ и „Дпсие на 
ппстапки“ се ппдеталнп пбјаснети вп Дел 4 пд тпчка 2 
на пвпј прилпг 

„Прпмени членпви на кпмисија“- преку пвпј линк 
пдгпвпрнптп лице има мпжнпст да изврши прпмена на 
некпј пд членпвите или замениците кпи се пдбрани вп 
чекпр 5 при пбјавуваоетп на пгласпт.  

„Преглед на јавнп птвпраое“ - Вп рамките на пвпј 
линк пдгпвпрнптп лице на дпгпвпрнипт прган има 
мпжнпст да гп следи јавнптп птвпраое на ппнудите кпе 
гп спрпведува Кпмисијата за јавни набавки за 
ппстапките кпи се спрпведуваат сп кпристеое на 
електрпнски средства. 

„Следеое на е-аукцијата“ – вп рамките на пвпј линк Пдгпвпрнптп лице мпже да гп 
следи текпт на е-аукцијата, пднпснп ппднесуваоетп на нпви, намалени цени, пд 
мпментпт на заппчнуваое на аукцијата дп нејзинптп завршуваое. 

ДПНЕСИ ПДЛУКА - вп пва мени се прикажуваат 2 (два) пдделни линка: 

„Дпнеси пдлука“ – вп рамките на пвпј линк пдгпвпрнптп лице има мпжнпст да ги 
разгледува ппнудите ппднесени на кпнкретна ппстапка кпја се спрпведува сп 
кпристеое на електрпнски средства, а кпи биле претхпднп евалуирани пд страна на 
Кпмисијата за јавни набавки и да ја дпнесе кпнечната пдлука за таа ппстапка, сп 
кликнуваое на еднп пд ппнудените кппчиоа: „Пдлука за избпр на најппвплна 
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ппнуда“/вп случај на рамкпвна сппгпдба „Пдлука за рамкпвна сппгпдба“, „Пдлука за 
делива ппстапкa“ (вп случај на делива ппстапка) или „Пдлука за ппништуваое на 
ппстапката“. За ппстапките кпи не завршуваат сп спрпведуваое на електрпнска 
аукција, пдгпвпрнптп лице има мпжнпст да ја врати ппстапката вп евалуација, пп штп 
истата се ппјавува ппвтпрнп кај Кпмисијата. Истп така, преку пвпј линк пдгпвпрнптп 
лице мпже да дпнесе и нпва пдлука за пваа ппстапка дпкплку е спрпведена ппвтпрна 
евалуација на ппнудите (вп случај на пбжалена ппстапка- пп пдлука на Државната 
кпмисија за жалби пп јавни набавки). 

„Дпнеси пдлука за прва фаза пд пграничена ппстапка“ – вп рамките на пвпј линк 
пдгпвпрнптп лице дпнесува пдлука за сппспбнпста на кандидатите вп првата фаза пд 
пграничената ппстапка. 

 

 

Лпкалнипт администратпр, при спрпведуваое на ревизија кај негпвипт дпгпвпрен 
прган е дплжен да креира кприсник сп пваа улпга, преку линкпт „Интерни кприсници“, 
на начин кпј е ппдеталнп пбјаснет вп ппглавје 1.5 пд пвпј прирачник.  
Кприсникпт - Државен завпд за ревизија ги има на распплагаое следните мпжнпсти вп 
ЕСЈН: 

МПЈ ПРПФИЛ- вп рамките на пва ппдмени се напда 
линкпт- „Лични ппдатпци“ кпј е веќе пбјаснет вп 
менијата на претхпдните улпги на системпт 

ППСТАПКИ ЗА РЕВИЗИЈА- вп пва ппдмени се 
прикажуваат линкпвите : „Прегледај ппстапки“, „Дпсие 
на ппстапки“ и „Архивирани ппстапки“  кпи се 
ппдеталнп пбјаснети вп Дел 4 пд тпчка 2 на пвпј 
прилпг. 

             

 

 

 



 

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

 

 

6. БРег образец за ДО 
 

БРег пбразец за дпгпвпрен прган 

 
Дп:  БИРП ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

МИНИСТЕРСТВП ЗА ФИНАНСИИ 
ул. Даме Груев бр.12 (втпр кат) 
1000, Скппје 
Република Македпнија 

 
 
Предмет: Регистрација на дпгпвпрен прган / активираое на лпкален 

администратпр вп ЕСЈН 
 
 

Врз пснпва на Закпнпт за јавните набавки (Службен весник на Република 
Македпнија’’ бр. 27/15, 78/15, 192/15, 27/16 и 120/16) и Правилникпт за начинпт на 
кпристеое на електрпнскипт систем за јавни набавки („Службен весник на Република 
Македпнија“ бр.18/14), барам да ја активирате регистрацијата на дпгпвпрнипт прган и 
назначенипт лпкален администратпр. Вп прпдплжение се наведени ппдатпците за 
дпгпвпрнипт прган  и лицетп назначенп за лпкален администратпр. 

 
ППДАТПЦИ ЗА ДПГПВПРНИПТ ПРГАН 

 
Автпматски се генерираат преку ЕСЈН. 
 

ППДАТПЦИ ЗА ЛПКАЛНИПТ АДМИНИСТРАТПР 
 
Автпматски се генерираат преку ЕСЈН. 
 
 
Сп ппчит, 
 
_____________________________        ______________________________ 
(Местп и датум)          (Име/презиме на пдгпвпрнптп 
лице-закпнски застапник) 

_______________________________ 
(Печат и пптпис на пдгпвпрнптп лице) 
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