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Вовед 
Системот за е-концесии има за цел да го олесни процесот на доделување на концесии за 

детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини. Истиот овозможува 

едноставно, брзо и ефикасно поднесување на Вашата апликација по одреден оглас, преглед на 

поднесените апликации, како и учество во објавени аукции за апликациите кои сте ги поднеле.   

Со помош на ова упатство ќе се обидеме на едноставен и прегледен начин да Ве воведеме во 

постапката за учество во одредена аукција. 
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Како да пристапам до Системот за е-концесии? 

За да пристапите до веб страната на Системот за е-концесии, потребно е да ја внесете следната 

адреса во веб прелистувачот: www.e-koncesii.mk.  

Најавете се со Вашето корисничко име и лозинка за да пристапите на почетната страна на 

Системот за е-концесии. 

Како да пристапам до страната со аукции? 
На почетната страна имате преглед на три категории и тоа: 

1. Огласи; 

2. Аукции и  

3. Апликации. 

За да пристапите кон листата со аукции, пристапете кон табот “Аукции”, кој се наоѓа на 

вертикалната лента во горниот лев агол на почетната страна, прикажано на Слика 1. 

 

Слика 1: Приказ на категории на почетна страна 

Аукции 
Во табот “Аукции” прикажана е листа на сите аукции со следните информации за секоја 

одделно (Слика 2): 

 Број на аукција; 

 За кој/и локалитет/и се однесува; 

 Која е почетната цена од оглас (минималната сума која фирмите можат да ја понудат 

при самото аплицирање); 

 Кој е минималниот чекор на наддавање; 

 Датумот на аукцијата, со време на почеток и крај на истата; 

 Моменталниот статус на аукцијата (објавена, во тек, завршена); 

 Ресурс. 

 

 

 

http://www.e-koncesii.mk/
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Слика 2: Преглед на листа на аукции 

Како да учествувам на одредена аукција? 

За да учествувате на одредена аукција кликнете на копчето   кое се наоѓа пред насловот или 

кликнете на самиот наслов на аукцијата во која сакате да учествувате, при што ќе се отвори 

страна со детали за аукцијата, точно време и преостанато време до почеток на аукцијата 

(денови, часови, минути и секунди), прикажано на Слика 3.  

Забелешка*: Кога времето до почеток на аукцијата е помало од 30 секунди, полињата со 

информација за истото се обојува црвено. 

 
Слика 3: Приказ на страна со детали пред почеток на аукција 

Откако аукцијата ќе започне, се отвора страна со преглед на информации и можност за 

поднесување на понуди (Слика 4). 

На оваа страна имате преглед на следните информации : 

 Точно време; 

 Време до крај на аукцијата; 

 Која е почетната цена од оглас (минималната сума која фирмите можат да ја понудат 

при самото аплицирање); 

 Минимален чекор на наддавање – во ова поле е прикажана минималната сума која 

треба да се додаде на највисоката понудена вредност во моментот за да може 

успешно да ја поднесете Вашата понуда (тој збир е прикажан во полето со 

информација за “Следна минимална понуда е”); 



 

 

6 
 

 Максимален чекор на наддавање – во ова поле е прикажана максималната сума која 

може да се додаде на највисоката понудена вредност за да може успешно да ја 

поднесете Вашата понуда (тој збир е прикажан во полето со информација за “Следна 

максимална понуда е”); 

 Највисоката понудена вредност моментално; 

 Поле за поднесување на понуда; 

 Детали за аукцијата; 

 Аукциска ранг листа – во ова поле може да видите колку понудувачи учествуваат на 

аукцијата, која е последната понудена цена од страна на истите и Вашиот моментален 

ранг.  

 

Слика 4: Приказ на страна на аукција во тек 

Поднесување на понуда 

За да поднесете нова понуда, внесете ја саканата сума во полето “Моја нова понуда” и 

кликнете на копчето “Постави нова вредност”. Притоа ќе се отвори прозорец за потврда дека 

сте сигурни дека сакате да ја поднесете истата (Слика 5). Кликнете за копчето “Продолжи” за 

успешно да ја поднесете понудата. 
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Слика 5: Приказ на прозорец за потврда за поднесување на понуда 

Откако ќе ја поднесете понудата, доколку истата е успешно поднесена, ќе добиете соодветна 

информација која ќе се прикаже во горниот десен агол на страната, како што е прикажано на 

Слика 6. 

 

Слика 6: Приказ на информација за успешно поднесена понуда 

Доколку поднесете понуда со невалидна сума, на пример, пониска од онаа наведена во 

полето “Следна минимална понуда е” или повисока од онаа наведена во полето “Следна 

максимална понуда е”, во горниот десен агол ќе Ви се прикаже соодветна информација, како 

прикажаното на Слика 7. 
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Слика 7: Приказ на информација за неуспешно поднесена понуда 

Напомена*: Кога времето до крај на аукција ќе биде помало од 3 минути, полињата со 

информација за истото ќе се обојат црвено. Доколку за тоа време некој од понудувачите 

поднесе нова понуда, истото ќе биде продолжено за уште 3 минути. Времето ќе се 

продолжува на овој начин се додека во последните 3 минути од завршување на аукцијата 

никој не поднесе нова понуда. 

Завршена аукција 

Кога аукцијата ќе заврши, се појавува прозорец со соодветната информација (Слика 8).  

 

Слика 8: Приказ на информација за завршена аукција 

Дека аукцијата е завршена, може да се види и од статусот на соодветната аукција која се наоѓа 

на листата во табот “Аукции” (Слика 9). 
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Слика 9: Приказ на статус на аукција 

 


