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Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци кога 
ја посетувате нашата апликација на ЕСЈН, интернет страна и/или користите некоја од нашите 
административни услуги преку истите. Ги собираме само оние лични податоци кои се 
неопходни да ги оствариме нашите законски задачи и овластувања.   

Контролор на збирки на лични податоци 

Контролор на личните податоци е Биро за јавни набавки, со седиште на ул. Даме Груев бр.12, 
Скопје, Република Северна Македонија. 

Биро за јавни набавки е орган на државната управа во состав на Министерство за финансии и 
истото претставува централно тело одговорно за координација и следење на системот на јавни 
набавки во Република Северна Македонија. 

Личните податоци се обработуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични 
податоци. 

Чии податоци собираме 

 Можеме да собираме податоци поврзани со следниве категории на лица: 

 Регистрирани правни и физички субјекти на ЕСЈН; 

 Лица кои бараат пристап до информации од јавен карактер врз основа на Законот 
за слободен пристап до информации од јавен карактер. За да се обработат 
барањата за пристап до информации од подносителите се бара да достават одредени 
податоци, врз основа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер; 

 Учесници на обуки - Лични податоци за цели на спроведување на обуки и настани 
организирани од Биро за јавни набавки; 

 Учесници на контакт формите - Лични податоци за функционална веб форма за 
давање на насоки и мислења поврзани со Законот за јавни набавки во РСМ како и 
другите начини и форми за комуникација што се користат генерално. 

Категории на податоци кои се обработуваат 

Податоци кои корисниците доброволно ги доставуваат 

Лични податоци кои ги прибираме од Вашата посета на апликација на ЕСЈН и нашата веб- 
страна, се оние кои Вие доброволно ги доставувате за конкретни цели, како би ни овозможиле 
да ги оствариме нашите овластувања за консултација, давање одобренија и советодавни 
мислења (вклучувајќи податоци потребни за усогласување со законските барања), како што се 
поставување на прашања и/или мислења за различни прашања од областа на јавните набавки, 
обезбедување на повратни информации и пријавување за обуки поврзани со јавните набавки. 

Може да собереме некој од следниве категории на лични податоци: име и презиме, адреса, 
контакт телефон и email. Во нашите Годишни извештаи вообичаено се наведуваат статистички 
податоци за бројот на барањата и/или иницијативите кои пристигнале, во форма која не открива 
нечиј идентитет. 

Како  ги собираме личните податоци 

Личните податоци ги собираме преку различни канали, вклучувајќи: 



 Преку Вашето користење на ЕСЈН, регистрација на субјектите за учество во процесите 
на јавните набавки; 

 Преку Вашето користење на нашата веб страна, вклучувајќи ги овде и формите за 
аплицирање; 

 Преку нашиот официјален email info@bjn.gov.mk; 

 Преку пошта. 

Категориите на корисници на лични податоци 

Не споделуваме податоци за Вас и/или за Вашата посета на нашата апликација и веб страна, 
на трети лица, освен во следните случаи: 

 во случај на ангажирање на даватели на услуги ако Биро за јавни набавки ги ангажира 
како обработувачи со што ќе бидат обврзани да обезбедат заштита на личните податоци 
кои се обработуваат при обезбедувањето на тие услуги. 

 По барање на суд, полиција или други органи и тела за вршење на нивните надлежности 
и само ако постои законски основ за тоа. 

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични 
податоци, можете да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци Билјана 
Ристески на следниов e-mail: biljana.risteski@bjn.gov.mk 

Право на поднесување на барање до АЗЛП   

Ако сметате дека начинот на кој Биро за јавни набавки ги обработува Вашите лични податоци 
ги повредува одредбите на Законот за заштита на личните податоци, можете да поднесете 
барање до АЗЛП како надзорно тело. 

Промена на политиката за приватност 

Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите 
промени и нашите активности. 
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