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ЈАВНА НАБАВКА

ДИЈАГРАМ НА 

ТЕКОВИ 

ОПИС НА 

АКТИВНОСТА
ОДГОВОРНОСТ РОК

ПРОПРАТНИ 

ДОКУМЕНТИ

Секторот за ј. набавки и 
продажба преку директорот на 

ЈП МЖ Инфраструктура 
доставува Известување за 
доставување на Годишни 

потреби за _____ година МЖИ-
11-ЗП-14 до помошниците 

директори. Известувањето за 
доставување на Годишни 
потреби за _____ година  

МЖИ-11-ЗП-14 го изготвуваат  
раководителите на 

одделенијата и раководител на 
Сектор за ј. набавки и 

продажба, а го потпишува 
директорот на ЈП МЖ 

Инфраструктура. 

Продол
жува

Почеток

Известување за 
достава на 

Годишни потреби 
за _____ година 
МЖИ-11-ЗП-14

Известување за 
достава на 

Годишни потреби 
за _____ година 

МЖИ-11-ЗП-14 до 
помошниците 

директори

Изготвување 
Предлог годишен 

план за јавни 
набавки за _____ 

година, кој по 
одобрување од 

Директорот, 
Годишниот план за 

јавни набавки за 
_____ година 

МЖИ-11-ЗП-1 се 
доставува до 

Управниот одбор

По прием на Годишните 
потреби за _____ година, 

раководителите на 
одделенија и 

раководителот на Сектор 
за ј набавки и продажба 

изготвуваат Предлог-
годишен план за јавни 

набавки за _____ година, 
кој по одобрување од 

директорот, Годишниот 
план за јавни набавки за 

_____ година МЖИ-11-ЗП-
15 се доставува до 
Управниот одбор. 

Раководители на 
одделенија

Раководител на 
Сек. за ј. набавки и 

продажба

Директор

Годишен план за 
јавни набавки за 

_____ година 
МЖИ-11-ЗП-15

Раководител на 
Сек. за ј. набавки и 

продажба

Директор

Раководители на 
одделенија



 

ЈАВНА НАБАВКА

ДИЈАГРАМ НА 

ТЕКОВИ 

ОПИС НА 

АКТИВНОСТА
ОДГОВОРНОСТ РОК

ПРОПРАТНИ 

ДОКУМЕНТИ

Управниот одбор го 
разгледува и донесува 

Годишниот план за јавни 
набавки за _____ 

година

Продол
жува

Продол
жува

За постапките за кои во 
согласност со Законот за 

јавни набавки е 
предвидено да се објави 

технички дијалог, 
Комисијата за јавни 
набавки со техничка 

поддршка од Секторот 
за јавни набавки и 

продажба составува 
Записник од извршен 

технички дијалог МЖИ-
11-ЗП-12

Годишен план за 
јавни набавки за 

_____ година 
МЖИ-11-ЗП-1

Разгледување и 
донесување на 

Годишниот план за 
јавни набавки за 

_____ година

Записник од 
извршен технички 

дијалог
 МЖИ-11-ЗП-12

Составување 
Записник од 

извршен технички 
дијалог МЖИ-11-

ЗП-12

Тендерска 
документација

Тендерска 
документација за 

соодветната 
постапка

Управeн одбор 

Изготвување и 
донесување на Одлука 
за јавна набавка МЖИ-

11-ЗП-1

Од Секторот за ј. 
набавки и продажба 
се изготвува Одлука 

за јавна набавка 
МЖИ-11-ЗП-1 која 

ја потпишува 
директорот

Изготвување на 
тендерска 

документација за 
соодветната постапка 

во која се прецизирани 
техничките 

спецификации според 
претходно добиени 

технички 
спецификации од 

страна на соодветната 
организациска 

единица. 

Одлука за јавна 
набавка

МЖИ-11-ЗП-1

Сите вработени во 
Сек. за ј. набавки и 

продажба

Раководител на Сек. за ј. 
набавки и продажба

Директор

Комисија за јавни 
набавки

Комисија за јавни 
набавки



 

ЈАВНА НАБАВКА

ДИЈАГРАМ НА 

ТЕКОВИ 

ОПИС НА 

АКТИВНОСТА
ОДГОВОРНОСТ РОК

ПРОПРАТНИ 

ДОКУМЕНТИ

Продол
жува

Доставување на 
Одговор на 

прашање МЖИ-11-
ЗП-29 до сите 

економски 
оператори

Отворање на 
понудите

Достава на Барање 
за појаснување на 
понуда МЖИ-11-

ЗП- до 
економскиот 

оператор

Продол
жува

Барање за 
појаснување на 

понуда
МЖИ-11-ЗП-31

Во случај на поставено 
прашање од економските 
оператори, Комисијата за 
јавни набавки со техничка 
поддршка од Секторот за 
јавни набавки и продажба 

доставува Одговор на 
прашање МЖИ-11-ЗП-29 до 
сите економски оператори.

За отворањето на понудите 
доставени од  економските 

оператори Комисијата за јавни 
набавки со техничка поддршка 
од Секторот за јавни набавки и 
продажба составува Записник 
од отворањето на понудите со 

евидентен лист. 
Сите членови на Комисијата за 

јавни набавки потпишуваат 
Изјава за непостоење на судир 

на интереси МЖИ-11-ЗП-16.

Доколку е потребно 
појаснување на одредена 
понуда, до економскиот 
оператор Комисијата за 

јавни набавки со техничка 
поддршка од Секторот за 
јавни набавки и продажба 

доставува Барање за 
појаснување на понуда 

МЖИ-11-ЗП-31.
Доколку се бара банкарска 

гаранција на понуда, 
економскиот оператор ја 

доставува заедно со 
понудата.

Сите вработени во Сек. 
за ј. наб. и пр.

Раководител на Сек. за ј. 
набавки и продажба

Одговор на 
прашање

МЖИ-11-ЗП-29 

Комисија за јавни 
набавки

Комисија за јавни 
набавки

Записник од 
отворањето на 

понудите со 
евидентен лист

Изјава за 
непостоење на 

судир на интереси 
МЖИ-11-ЗП-16

Комисија за јавни 
набавки

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА

ДИЈАГРАМ НА 

ТЕКОВИ ОПИС НА 

АКТИВНОСТА

ОДГОВОРНОСТ РОК

ПРОПРАТНИ 

ДОКУМЕНТИ

Продол
жува

 Достава на Барање за 
активирање на 

банкарска гаранција 
МЖИ-11-ЗП- до 
соодветната банка, 

Известување за 
активирање на 

банкарската гаранција/
Известување за 

прекршување на 
Изјавата за сериозност
МЖИ-11-ЗП- Барање 

за продолжување на 
банкарската гаранција

МЖИ-11-ЗП-

Донесување 
Одлука за 

обезбедување на 
дополнителни 

средства за јавна 
набавка 

МЖИ-11-ЗП-33

Продол
жува

Договорниот орган 
може да го провери 
кредибилитетот на 
банката давател на 

банкарската гаранција 
со достава на допис 

Барање МЖИ-11-ЗП-
до Народна Банка на 

РСМ

Доколку се бара банкарска 
гаранција на понуда, 

економскиот оператор ја 
доставува заедно со 

понудата.
Договорниот орган може 

да го провери 
кредибилитетот на банката 
даватател на банкарската 
гаранција со достава на 

допис Барање МЖИ-11-ЗП-
до Народна Банка на 

РСМ, потпишано од 
Директорот.

Одлука за 
обезбедување на 

дополнителни 
средства за јавна 

набавка 
МЖИ-11-ЗП-33

Барање за 
проверка на 

кредибилитет
МЖИ-11-ЗП-

Во случај кога избраниот 
економскиот оператор ја 

повлече понудата,
Комисијата за јавни 
набавки со техничка 

поддршка од Секторот за ј. 
набавки и продажба 
доставува Барање за 

активирање на банкарска 
гаранција МЖИ-11-ЗП-53 

до соодветната банка.
До понудувачот се 

доставува Известување за 
активирање на 

банкарската гаранција/
Известување за 

прекршување на Изјавата 
за сериозност МЖИ-11-ЗП-

потпишано од 
Комисијата за јавни 

набавки. Во случај кога е 
потребно да се изврши 

продолжување на рокот на 
важност на банкарската 
гаранција се доставува 

Барање за продолжување 
на банкарската гаранција

МЖИ-11-ЗП- потпишано 
од Комисијата за јавни 

набавки.

Во случај кога за одредена 
јавна набавка е потребно 

да се обезбедат 
дополнителни средства се 

донесува Одлука за 
обезбедување на 

дополнителни средства за 
јавна набавка МЖИ-11-ЗП-

33, која ја потпишува 
директорот.

Сите вработени во 
Секторот за ј. набавки и 

продажба

Раководител на Сек. за ј. 
набавки и продажба

Комисија за јавни 
набавки

Барање за 
активирање на 

банкарска 
гаранција 

МЖИ-11-ЗП-

Известување за 
активирање на 

банкарската 
гаранција

Известување за 
прекршување на 

Изјавата за 
сериозност

МЖИ-11-ЗП-

Директор

Барање за 
продолжување на 

банкарската 
гаранција

МЖИ-11-ЗП-

Сите вработени во Сек. 
за ј. набавки и продажба

Раководител на Сек. за ј. 
набавки и продажба

Директор

 
 

 

 

 



 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА

ДИЈАГРАМ НА 

ТЕКОВИ 

ОПИС НА 

АКТИВНОСТА
ОДГОВОРНОСТ РОК

ПРОПРАТНИ 

ДОКУМЕНТИ

Продол
жува

Продол
жува

Составување Извештај 
од спроведената 

постапка и доколку има 
грешка доставување на 

Известување за 
аритметичка грешка 

МЖИ-11-ЗП-60

Од спроведената постапка 
за одредена јавна набавка, 

Комисијата за јавни 
набавки со техничка 

поддршка од Секторот за 
јавни набавки и продажба 

составува Извештај од 
спроведената постапка

Доколку има аритметичка 
грешка во некоја од 

понудите се доставува 
Известување за 

аритметичка грешка МЖИ-
11-ЗП-60 потпишано од 

Комисијата за јавни 
набавки

Известување за 
аритметичка 

грешка 
МЖИ-11-ЗП-60

Комисија за јавни 
набавки

Сите вработени во Сек. 
за ј. набавки и продажба

Раководител на Сек. за ј. 
набавки и продажба

 Извештај од 
спроведената 

постапка

Достава на Барање 
за доставување на 

документи пред 
Одлуката за избор 
(преку ЕСЈН на БЈН)

Пред донесување на Одлука 
за избор на најповолен 

понудувач (за соодветната 
постапка), Комисијата за 

јавни набавки со техничка 
поддршка од Секторот за 
јавни набавки и продажба 

до најповолниот економски 
оператор доставува Барање 

за доставување на 
документи преку ЕСЈН на 

БЈН.

Комисија за јавни 
набавки

Преку ЕСЈН на БЈН

 
 

 

 

 



 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА

ДИЈАГРАМ НА 

ТЕКОВИ 

ОПИС НА 

АКТИВНОСТА
ОДГОВОРНОСТ РОК

ПРОПРАТНИ 

ДОКУМЕНТИ

Продол
жува

Одлука за избор на 
најповолна 

понуда/Oдлука за 
поништување 

МЖИ-11-ЗП-55

Продол
жува

Одлука за избор на 
најповолна 

понуда /Одлука за 
поништување на 
постапкатаМЖИ-

11-ЗП-55 заедно со 
Изјава за 

непостоење на 
судир на интереси 

од директорот

Сите вработени во Сек. 
за ј. набавки и продажба

Раководител на Сек. за ј. 
набавки и продажба

Директор

Достава на копија 
од Одлуката за 

избор/
поништување 

МЖИ-11-ЗП-55 со 
Известување за 

текот на постапката 
МЖИ-11-ЗП-57 до 

сите ЕО

Копија од Одлука за избор 
на најповолна понуда/

поништување МЖИ-11-ЗП-
55, со Известување за 

текот на постапката МЖИ-
11-ЗП-57 се доставува до 

сите ЕО.

Комисија за јавни 
набавки Барање за 

продолжување на 
банкарска 

гаранција на 
понуда МЖИ-11-

ЗП-52

Рок на жалби

За понудата/-ите која/-и се 
прифатливи се донесува

Одлука за избор на 
најповолна понуда  /

Одлука за поништување на 
постапката МЖИ-11-ЗП-55, 

која ја потпишува 
директорот

Барање за 
продолжување на 

банкарска 
гаранција на 

понуда МЖИ-11-
ЗП-52

Доколку истече 
рокот на 

банкарската 
гаранција на 

понуда се 
доставува Барање 
за продолжување 

на банкарска 
гаранција на 

понуда МЖИ-11-
ЗП-52

Комисија за јавни 
набавки

Известување од 

Комисија за јавни 

набавки до 

раководителот на 

Секторот за ј. набавки и 

продажба за издавање 

негативна референца 
МЖИ-11-ЗП-72

Комисија за јавни 
набавки

Известување за 
доделување на 

договор за јавна 
набавка/

поништување 
МЖИ-11-ЗП-55/
Известување за 

текот на постапката 
до сите ек. 
оператори 

МЖИ-11-ЗП-57

Известување од 

Комисија за јавни 

набавки до 

раководителот на 

Секторот за ј. набавки и 

продажба за издавање 

негативна референца 
МЖИ-11-ЗП-72

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА

ДИЈАГРАМ НА 

ТЕКОВИ 

ОПИС НА 

АКТИВНОСТА
ОДГОВОРНОСТ РОК

ПРОПРАТНИ 

ДОКУМЕНТИ

Продол
жува

Продол
жува

Достава на Одговор на 
жалба МЖИ-11-ЗП-

Доколку има жалба до 
Државната комисија за 

жалби по јавни набавки,
Комисијата за јавни 
набавки со техничка 

поддршка од Секторот за 
јавни набавки и продажба 

доставува Одговор на 
жалба МЖИ-11-ЗП-45.

Одговор на жалба 
МЖИ-11-ЗП-

Сите вработени во Сек. 
за ј. набавки и продажба

Раководител на Сек. за ј. 
набавки и продажба

Склучување 
договор за јавна 

набавка

По доставена гаранција за 
квалитетно извршување на 
договор (доколку се бара) 
и потпишаниот договор од 
ек. еператор (Договор за 

јавна набавка МЖИ-11-ЗП-
46/ МЖИ-11-ЗП-47/ МЖИ-

11-ЗП-48

Директор и управителот 
на најповолниот 

понудувач

Договор за јавна 
набавка 

МЖИ-11-ЗП-  
МЖИ-11-ЗП-
МЖИ-11-ЗП-

Достава  на Допис 
МЖИ-11-ЗП- за 

достава на 
договор/банкарска 

гаранција за 
квалитетно 

извршување на 
договор

По потпишување на 
договорот од договорниот 

орган, Секторот за јавни 
набавки и продажба до 
најповолниот понудувач 

доставува допис 
Доставување на Договор/
гаранција за квалитетно 

извршување на Договорот
МЖИ-11-ЗП- за 

доставување на договор/
банкарска гаранција за 

квалитетно извршување на 
договор и го доставува 

договорот до ек. оператор.

Доставување на 
Договор/гаранција 

за квалитетно 
извршување на 

Договорот
МЖИ-11-ЗП-

Комисија за јавни 
набавки

Достава на 
Одлуката и 

Договор со допис 
Доставување на 

документи МЖИ-
11-ЗП- до 
помошник- 

директорот за 
економски и 

финансиски работи 
и соод. пом.-дир.

Одлуката за јавна набавка 
и договорот за јавната 

набавка со допис 
Доставување на документи

МЖИ-11-ЗП-50 се 
доставува до помошник-

директорот за економски и 
финансиски работи, а 

потпишан од 
раководителот на Секторот 

за јавни набавки и 
продажба, како и копија 

до соод. пом-дир.

Доставување на 
документи

МЖИ-11-ЗП-50

Сите вработени во Сек. 
за ј. набавки и продажба

Раководител на Сек. за ј. 
набавки и продажба

 
 

 

 



 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА

ДИЈАГРАМ НА 

ТЕКОВИ 

ОПИС НА 

АКТИВНОСТА
ОДГОВОРНОСТ РОК

ПРОПРАТНИ 

ДОКУМЕНТИ

Продол
жува

Барање за активирање 
на гаранцијата за 

квалитетно извршување 
на Договорот МЖИ-11-

ЗП-56

Доколку дошло до неисполнување 
на обврските од договорот за јавна 
набавка од страна на економскиот 
оператор, до соодветната банка се 

доставува Барање за активирање на 
гаранцијата за квал итетно 

извршување на Договорот МЖИ-11-
ЗП-56, потпишано од Директорот.

Барање за 
активирање на 
гаранцијата за 

квалитетно 
извршување на 

Договорот МЖИ-
11-ЗП-56

Директор

Достава на 
Известување МЖИ-

11-ЗП-

Достава на Порачка 
МЖИ-11-ЗП- до 

добавувачот 
согласно 

склучениот 
договор

Секторот за ј. набавки и 
продажба до добавувачот 
доставува Порачка МЖИ-

11-ЗП- согласно 
склучениот договор.

Порачка
МЖИ-11-ЗП-

Сите вработени во 
Секторот за ј. набавки и 

продажба

Раководител на Секторот 
за ј. набавки и продажба

Барање за Измена 
на годишниот план 

за јавни набавки 
МЖИ-11-ЗП-  до 
Управниот одбор

Во случај кога ќе се појави 
потреба од јавна набавка 
која не е предвидена во 
Годишниот план за јавни 
набавки , Секторот за ј. 
набавки и продажба до 

Управниот одбор 
доставува Измена на 

годишниот план за јавни 
набавки МЖИ-11-ЗП-

потпишана од 
раководителот на Секторот 
за ј. набавки и продажба и 
од директорот на ЈП МЖ 

Инфраструктура.
Во случај кога ќе се јави потреба за 
некакво барање или е поребно да 

се извести за нешто Управниот 
одбор ил и да одобри нешто се 

користи записот Барање за ХХХ/
Известување за ХХХ/Одобрување 

за ХХХ МЖИ-11-ЗП-70

Директор

Измена на 
годишниот план за 

јавни набавки 
МЖИ-11-ЗП-

крај

Барање за ХХХ/
Известување за 

ХХХ/Одобрување 
за ХХХ МЖИ-11-ЗП-

70

По барање на ек. 
оператор се 

составува Потврда 
за кв. извр. работа 

МЖИ-11-ЗП-6 Потврда за кв. 
извр. работа МЖИ-

11-ЗП-6

Сите вработени во 
Секторот за ј. набавки и 

продажба

Раководител на Секторот 
за ј. набавки и продажба

Сите вработени во 
Секторот за ј. набавки и 

продажба

Раководител на Секторот 
за ј. набавки и продажба

Сите вработени во 
Секторот за ј. набавки и 

продажба

Раководител на Секторот 
за ј. набавки и продажба



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


