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ЕКСПЕРТСКИ СОВЕТИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ  

е резултат на идејата да се споделат 
експертските искуства и стручни 
знаења од областа на јавните набавки 
со сите учесници во процесот на 
јавните набавки.  

Богатото професионално искуство на 
нашите сертифицирани консултанти 
за јавни набавки ни овозможи да 
креираме веб простор  преку кој 
советуваме и креираме мислења со 
цел унапредување на успешноста на 
корисниците на системот на јавни 
набавки. 

Со почит. 

 

 

 

 

 

 

Од идеја, до 

реализација... 

www.esjn.mk  

ЕКСПЕРТСКИ СОВЕТИ 

ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

Ваш советник за  
јавните  набавки  

http://www.esjn.mk/
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За Е С Ј Н 
 
ЕКСПЕРТСКИ СОВЕТИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ  (ЕСЈН) претставува специјализирана веб платформа 
наменета за споделување на  информативни, советодавни и едукативни содржини од областа 
на јавните набавки. Информативните содржини како статии, интервјуа и настани нудат нов и 
модерен пристап на стручно, професионално и квалитетно информирање од областа на јавните 
набавки. Советодавните содржини како анализи, истражувања, модели на документи и 
корисни совети нудат исклучителна вредност во секојдневното практично работење. 
Едукативните содржини како електронското учење и базата на податоци се уникатни “извори 
на знаења“ како за почетници, така за професионалци.  
Дознајте повеќе за функционалностите на Платформата. 
 

1. Функционалност - Корисни совети 

Секој професионален совет кој е произлезен од правилната примена на Законот за јавни 

набавки и правната пракса (одлуките на Државната комисија за жалби по јавни набавки), 

сметаме дека може да биде многу корисен за Вас.  

Водејќи се од потребата за помош при одлучувањето во процесот на спроведување или учество 

во постапките за јавни набавки, креиравме повеќе категории на корисни совети и тоа: совети 

за услови за утврдување на способност, совети за критериуми за избор, совети за технички 

спецификации, совети за евалуација, совети за понуда, совети за рамковна спогодба, совети 

за правна заштита итн. 

1.1 Совети за услови за утврдување на способност 

Дали во праксата се соочувате со дилеми по однос на: причини за неисклучување од 

постапката, условите за квалитативен избор, стандардите за системи за квалитет и 

стандардите за управување со животна средина ? 

Платформата Ви нуди решение на Вашите дилеми по однос на утврдувањето на способност, 

преку кумулирање на мислењата од Бирото за јавни набавки и правната пракса на Државната 

комисија за жалби по јавни набавки, на едно место. 

1.2 Совети за критериуми за избор 

Во процесот на јавни набавки, секојдневно се донесуваат најразлични одлуки, кои се од  

значење како за договорните органи, така и за економските оператори. 

Една од основните одлуки која треба да биде донесена во процесот на јавни набавки, е примена 

на соодветен, објективен и мерлив критериум за избор на најповолна понуда. Платформата ќе 

Ви помогне да ја дознаете задолжителноста на примената критериумот – најдобар однос помеѓу 

цената и квалитетот, како и практичните искуства од употребата на квалитетот, кај различни 

видови и предмети на набавка. 

1.3 Совети за евалуација 

Процесот на евалуација на понудите знае да биде исклучително сложен процес, а истиот во 
голема мера зависи од условите и критериумите предвидени во огласот и тендерската 

http://esjn.mk/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b8/
http://esjn.mk/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%98%d1%83%d0%b0/
http://esjn.mk/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8/
http://esjn.mk/%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8/
http://esjn.mk/%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b0/
http://esjn.mk/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/
http://esjn.mk/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8/
http://esjn.mk/%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%9a%d0%b5/
http://esjn.mk/%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%ba%d0%b6%d1%98%d0%bd/
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документација. Квалитетно изработената тендерска документација, како и прилог образците 
кон истата, имаат исклучителна важност во процесот на евалуација. Всушност, тендерската 
документација е “врвниот“ документ потребен за правилна евалуација на понудите. 

Токму од овие причини, преку  Платформата ќе Ви овозможи доволно релевантни податоци за 
донесување на исправни одлуки во оваа фаза од постапката за јавна набавка. 

1.4 Совети за технички спецификации 

Дали во праксата се соочувате со проблеми при изготвување или исполнување на барањата од 
техничките спецификации?  

Ние Ви нудиме, стручна и професионална поддршка за подигнување на квалитетот на 
техничките спецификации и технички понуди, преку бројни корисни совети за нивна изработка. 

1.5 Совети за рамковна спогодба 

Примената на рамковната спогодба во праксата знае да претставува сериозен проблем како за 
договорните органи, така и за економските оператори. Еден од слабостите на системот за јавни 
набавки утврден во Стратегијата за унапредување на системот за јавни набавки 2022-2026 е 
токму несоодветната примена на рамковните спогодби. 

Платформата Ви овозможува пристап до релевантни податоци за законско постапување при 
примената на посебните начини на доделување на договорните за јавни набавки. 

1.6 Совети за понуда 

Претставниците на економските оператори понекогаш знаат да го дадат следниот коментар 
„Заедно со понудата беше доставена целокупната барана документација од тендерската 
документација, но сепак нашата понуда беше отфрлена како неприфатлива.“.  

Колку често сте го слушнале/кажале тоа? 

Доколку објективно се погледнат околностите под кои понудите во праксата се отфрлаат, ќе се 
воочи фактот дека економските оператори често сторуваат “пропусти“ во своите понуди. Токму 
овие “пропусти“, се дел од корисните совети за понуда, кои се базираат на принципот на „Учење 
од грешките на другите.“. 

1.7 Совети за правна заштита 

Доколку го земеме предвид фактот дека не така ретко првостепениот орган (договорниот 
орган), знае да стори пропуст во своето постапување, тогаш неминовно е да се насочите кон 
правната заштита. Можеби ова гледиште е својствено за економските оператори, но и сето тоа 
што го овозможува овој процес, не секогаш е доволно употребуван, па од тука, сведоци сме на 
чести пропустите на економските оператори во процесот на правна заштита. 
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Преку Платформата, Ви обезбедиме релевантни насоки за Вашето постапување како економски 
оператори, а се со цел Ваша успешност во процесот на правна заштита. 

2. Функционалност - Прописи 

Платформата Ви овозможува на брз и едноставен начин и на едно место да ги пронајдете сите 

законски и подзаконски акти, како и клучна терминологија која се употребува во областа на 

јавните набавки.  

2.1 Закони и подзаконски акти 

Легислативната рамка поврзана со спроведувањето на постапките за јавни набавки е основата 

на целиот систем за јавни набавки. Оваа платформа ќе Ви помогне во сублимирање на 

законските и подзаконски акти поврзани со јавните набавки, со цел поедноставна достапност и 

помал простор за грешка при нивната употреба. 

2.2 Клучна терминологија 

За сите корисници на платформата, достапна е клучната терминологија која е предвидена во 

Законот за јавни набавки и се употребува во праксата од оваа област.   

3. Функционалност - Модели на документи 

Секојдневната пракса на лицата инволвирани во процесот на јавни набавки, ја наметнува 

потребата од честа употреба на т.н модели на документи. Од тие причини, Платформата Ви нуди 

модели на документи, кои се наменети одделно за договорни органи или економски оператори. 

3.1 Економски оператори 

Моделите на документи кои најчесто се составуваат од страна на економските оператори се 
поделени во три категории и тоа: ПОНУДИ, ДОГОВОРИ ЗА СОРАБОТКА и ПРАВНА ЗАШТИТА.  

- Категоријата ПОНУДИ опфаќа документи како на пример: модел на понуда, модел на 
изјава за сериозност на понудата, модел на изјава за утврдување на способност, 
модел на изјава за неосудуваност по член 88 и други. 

- Категорија ДОГОВОРИ ЗА СОРАБОТКА опфаќа документи како на пример: модел на 
договор за групна понуда, модел на договор за техничка и професионална поддршка, 
модел на договор за економска и финансиска поддршка, модел на договор за 
подизведување и други. 

- Категорија ПРАВНА ЗАШТИТА опфаќа документи како на пример: модел на жалба по 
јавна набавка, модел на барање за ставање на печат со “ клаузула на извршност“ , 
модел на банкарски налог за уплата на надоместок за водење на постапка, модел на 
банкарски налог за уплата на административна такса и други. 

 
3.2 Договорни органи 

Моделите на документи кои најчесто се составуваат од страна на договорните органи се 

поделени во пет категории и тоа: ТЕНДЕРСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЕВАЛУАЦИИ, ДОГОВОРИ ЗА 

ЈАВНА НАБАВКА, РАМКОВНА СПОГОДБА и ПРАВНА ЗАШТИТА. 



 
 

7 
 

- Категоријата ТЕНДЕРСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ опфаќа документи како на пример: модел за 
набавка од мала вредност, модел за поедноставена отворена постапка, модел за 
отворена постапка,  модел за набавка на стоки, модел за набавка на услуги, модел за 
набавка на работи и други. 

- Категоријата ЕВАЛУАЦИИ опфаќа документи како на пример: модел на годишен план за 
јавни набавки, модел на одлука за јавна набавка, модел на записник од јавно 
отварање, модел на извештај од спроведена постапка, модел на изјава за 
непостоење на судир на интереси, модел на одлука за избор на најповолен понудувач, 
модел на одлука за поништување на постапка и други. 

- Категоријата ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА опфаќа документи како на пример: модел 
на договор за јавна набавка на стоки, модел на договор за јавна набавка на услуги, 
модел на договор за јавна набавка на работи и други. 

- Категоријата РАМКОВНА СПОГОДБА опфаќа документи како на пример : модел на 
рамковна спогодба за набавка на стоки, модел на рамковна спогодба за набавка на 
услуги, модел на рамковна спогодба за набавка на работи и други. 

- Категоријата ПРАВНА ЗАШТИТА опфаќа документи како на пример : модел на одговор 
на жалба, модел на барање за продолжување на постапка, модел на барање за 
поништување на постапка и др. 

4. Функционалност - Анализи 

Aналитичкиот пристап во обработката на податоците од областа на јавните набавки, сметаме 

дека е од исклучителна важност за сите чинители вклучени во овој процес. Обемноста на 

податоците и нивните специфики, претставуваат дополнителен предизвик и мотив за нивна 

стручна анализа. Водејќи се од начелата на јавните набавки, односно имајќи ги предвид 

потребите од конкуренција, транспарентност, еднаков третман и недискриминација, 

економичност, ефикасност и ефективност, сметаме дека овие анализирани податоци ќе им 

овозможат на сите корисници, релевантни податоци кои се категоризирани во две категории и 

тоа:  

- Категорија на планирани набавки и  

- Категорија на реализирани набавки.  

Предмет на анализа се сегментите на пазарот на јавни набавки по предмет на набавка, како и 

нивниот удел во “вкупниот пазар на јавни набавки“.  Најуспешните економски оператори по 

сегменти, нивниот удел, потенцијалот на сегментот на пазарот на јавни набавки и многу други 

аналитички обработени податоци, се дел од податоците во овој функционален дел од 

Платформата. 

 

5. Функционалност - Истражувања 

Eдна од основните цели на ЕСЈН е да се овозможи широк спектар на информации на 

професионалната и стручна заедница на лица вклучени во процесот на јавни набавки. Па од 

тука, истражувањата кои ги спроведуваме ќе овозможат како во индивидуално унапредување 

на секој поединец во оваа област, така и на системот за јавни набавки во целина.  
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Недостигот на истражување на јавното мислење во оваа област може да допринесе и до 

влошување на состојбите во сверата на јавните набавки. Впрочем, секоја од засегнатите страни 

без оглед дали тоа се лица претставници на договорни органи, економски оператори, Бирото за 

јавни набавки, Државаната комисија за јавни набавки, надворешни стручни лица, па дури и 

општеството во целост, сметаме дека имаат потреба од релевантни информациите за системот 

за јавни набавки и неговата функционалност. 

Оваа функционалност на Платформата Ви овозможува достапност до содржини кои се 

категоризирани во следните категории и тоа:  

- Анкети,  

- Истражувања на пазар и  

- Публикации. 

 

6. Функционалност – Нетворкинг 

 

6.1 Интервјуа 

На Платформата се споделуваат мислења од лицата кои секојдневно се инволвирани во 
процесот на доделување на договори за јавни набавки, како од страната на економските 
оператори и договорните органи, така и со лица од БЈН и ДКЖЈН, како и други екстерни чинители 
инволвирани во овој процес. Дел од темите на кои и Вие можете да го споделите Вашето 
мислење се: искуства од праксата, предности и недостатоци при премената на ЗЈН, 
практични искуства од примена на е-аукција, практични искуства од примена на економски 
најповолна понуда, оценка за транспарентност на јавните набавки, препораки за 
унапредување на системот и др. 

6.2 Статии 

Секојдневниот професионален ангажман во јавните набавки, значи континуирана потреба од 

следење на процесите и постапките кои се предвидени во Законот за јавни набавки. Но, многу 

практични проблеми произлегуваат токму од одредени “состојби“ кои законот не секогаш ги 

опфаќа во егзатна форма.  

Затоа, ЕСЈН Ви нуди релевантни информации и податоци за надминување на ваквите “состојби“ 

во системот за јавни набавки. 

6.3 Настани 

Преку Платформата, Ве информираме за сите актуелни настани од областа на јавните набавки.  

Бидете во тек со македонските и глобални трендови во областа на специјализирани стручни 

обука, семинари, конференции, панел дискусии и слични настани од областа на јавните 

набавки. 
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7. Функционалност - Смарт услуги 

 

Аналитички обработените податоци при постоење на море од податоци, се најважниот ресурс 

во современиот деловен свет. Конкурентската предност и деловната успешност денес зависат 

од аналитичките податоци и брзината на нивната обработка. Затоа ние се посветивме на оние 

податоци кои вообичаено се лесно достапни, но во праксата нивната обработка не секогаш е 

соодветна и насочена кон бизнис целите. Од тука, за Вас ги креиравме нашите смарт услуги и 

тоа : база на податоци и  е- учење. 

 

7.1 Бази на податоци 

Базата на податоци се однесува на обработени податоци од решенија на Државната комисија 
за жалби по јавни набавки во процесот на правна заштита во РСМ. Овие податоци се наменети 
за: договорни органи (ДО) учесници во процесот на јавни набавки и економски оператори (ЕО) 
учесници во процесот на јавни набавки. Обработените податоци се презентирани во две 
категории и тоа: визуелни прикази (ПРИКАЗИ) и пребарувања (ПРЕГЛЕДИ). Категоријата 
визуелни прикази се состои од графички приказ на податоци, опис и употреба на податоците. 
Категоријата пребарувања се состои од табеларни прегледи на податоци, терминологија и 
употреба на податоците. 

7.1.1 Усвоени/уважени жалби 

Овие податоци можат да бидат корисни како за економски оператори, така и за договорни 
органи.  
За што можете да ги употребите истите? 

- следење на динамика на уважени жалби по категорија на предмет на набавка 
- следење на динамика и застапеноста на правните дејствија по уважените жалбени 

барања 
- следење на динамика и застапеноста на основите за уважување на жалбите од 

аспект на битни повреди или повреди на материјалното право и постапката 
- следење на бројот на уважени жалби по договорен орган 
- следење на бројот на уважени жалби по економски оператор (жалител) 
- можност за брз увид во основот за уважување и образложение на истиот 
- можност за пребарување по фази од постапката, видот на постапката, 

категоријата на предмет на набавка, сторените битни повреди, образложението 
на битните повреди, сторените повреди на материјалното право и постапката и 
образложение на истите. 

 

7.1.2 Одбиени жалби  

Овие податоци можат да бидат корисни како за економски оператори, така и за договорни 
органи.  
За што можете да ги употребите истите ? 
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- следење на динамиката на одбиени жалби по категорија на предмет на набавка 
- следење на динамиката на застапеност на основите за одбивање 
- следење на бројот на одбиени жалби како пропуст на Е.О (жалител) во понудата или 

постапката 
- можност за брз увид во образложението на основот за одбивање како пропуст 
- можност за пребарување по фази од постапката и основот за одбивање 
- можност за дополнителни пребарувања по повеќе основи 

 
7.1.3 Отфрлени жалби 

Овие податоци можат да бидат корисни како за економски оператори, така и за договорни 
органи.  

За што можете да ги употребите истите? 

- следење на динамика на отфрлени жалби по категорија на предмет на набавка 
- следење на динамика и застапеност на основите за отфрлање на жалбите 
- следење на бројот на отфрлени жалби по економски оператор (жалител) 
- можност за брз увид во основот за одбивање и економскиот оператор (жалител) кој 

направил пропуст 
- можност за пребарување по фази од постапката и основот за отфрлање 
- можност за пребарување по повеќе основи. 

 
7.2 Електронско учење 

Е-учењето или електронското учење на јавните набавки е уникатна консалтинг услуга која им 
овозможува на нашите корисници на брз и едноставен начин да се стекнат со потребните 
знаења од областа на јавните набавки, поточно да го научат Законот за јавни набавки (Службен 
весник на РСМ бр.24/19). Оваа платформа содржи 13 МОДУЛИ кои се достапни преку онлајн 
софтверски алатки кои вклучуваат обработени јавно достапни  496 прашања и 1.984 можни 
одговори објавени на веб страната Биро за јавни набавки.  
За кого е наменета оваа платформа: 

- индивидуални корисници - физички лица кои работат во областа на јавните набавки 
кај договорни органи и економски оператори; 

- лица вработени во  организациските облици за јавни набавки или стручните лица за 
јавни набавки кај договорните органи; 

- лица членови на комисии за јавни набавки кај договорните органи; 
- одговорни лица кај договорните органи; 
- сите лица кои учествуваат во процесот на јавни набавки кај економските 

оператори. 

Со почит. 

Друштво за консалтинг и услуги СМАРТ КОНСАЛТИНГ СОЛУШНС ДОО Скопје  
Контакт мејл: soveti@esjn.mk   
Контакт телефон: (389) 070 / 381-387  

http://www.bjn.gov.mk/ispitni-prasha-a/
https://www.scs-consalting.com/
mailto:soveti@esjn.mk

