
Упатство за употреба на е-Аукции 

 

 

Добредојдовте на страната за јавни електронски аукции на Управата за јавни приходи  

http://e-aukcii.ujp.gov.mk .  

 

 

 

 

Секој посетител на порталот е-аукции може да има увид во активните аукции или слободни 

(комерцијални) продажби објавени од страна на Управата за јавни приходи, но доколку сакате 

да учествувате во некои од нив како наддавач, морате да се регистрирате на системот. 

 

1. Регистрација  

За да се регистрирате и да имате можност да учествувате на јавна електронска аукција 

потребно е да креирате свој кориснички профил во делот за регистрација. Регистрацијата се 

состои од 4 чекори. 

Сите задолжителни полиња мора да бидат точно пополнети, при што напоменуваме дека во 

системот не може да се регистрираат корисници со иста електронска пошта (e-mail), ЕМБГ, ЕДБ 

или ЕМБС односно податоците се единствени за секое физичко лице или правно лице. Во текот 

на регистрацијата системот го известува корисникот за можните грешки при внес на 

податоците. 



 

1.1. Регистрација - чекор 1 

 

Во првиот чекор се внесува е-маил адресата и лозинката (слика 1). Е-маилот мора да биде 

валиден, затоа што на крајот од регистрацијата се праќа порака за верификација (порака за 

активирање на корисничкото име), што е клучно за успешна регистрација. 

 

 

Слика 1 

 

1.2. Регистрација - чекор 2 и чекор 3 

 

Внесот на податоците во чекор 2 и чекор 3 зависи од видот на корисникот, односно податоци 

во зависност дали се работи за физичко лице - домашно или странско и правно лице – 

домашно или странско. 

 

 

 

 

 

 

 

 



При регистрација на домашно физичко лице, задолжителни податоци кои треба да се внесат 

се име, презиме, ЕМБГ, општина, место и адреса (слика 2 и слика 2а).  

 

Слика 2 

 

 

Слика 2а 

 

 

 

 



При регистрација на странско  физичко лице, задолжителни податоци кои треба да се 

внесат се име, презиме, број на пасош , држава и адреса (слика 3 и слика 3а).  

 

 

 

Слика 3 

 

 

 

Слика 3а 



При регистрација на домашно правно лице, задолжителни податоци кои треба да се внесат 

се назив на правното лице, ЕДБ, општина, место и адреса на седиштето (слика 4 и слика 4а).  

 

 

Слика 4 

 

 

Слика 4а 



 

При регистрација на странско правно лице, задолжителни податоци кои треба да се внесат 

се назив на правното лице, ЕДБ, држава и адреса на седиштето (слика 5 и слика 5а).  

 

Слика 5 

 

 

Слика 5а 

 



1.3. Регистрација - чекор 4 

 

Во четвртиот, последниот чекор (слика 6) доколку корисникот сака да се регистрира за аукција 

или слободна (комерцијална продажба), мора да се согласи со условите и правилата за 

користење на системот е-аукции.  

Условите и правилата за користење на системот е-аукции може да се видат со кликнување на 

линкот  

 

Слика 6 

 

После избор на копчето , системот испраќа електронска порака на 

пријавената e-mail адреса во која е содржан линкот кој треба да се кликне заради активирање 

на корисничкото име. 

По успешната регистрација на системот е-аукции, најавата на системот се врши во полињата на 

најавната страна на е-аукции (слика 7). Корисничко име е e-mail адресата која сте ја пријавиле 

при регистрацијата. 

 

Слика 7 

2. Заборавена лозинка 

 

Во случај ако корисникот ја заборавил лозинката, се клика на прашалникот  веднаш до 

копчето за најавување, каде корисникот треба да ја внесе пријавената e-mail адреса, после што 

следуваат  инструкции за внесување на нова лозинка 



На следните слики, прикажан е пример за промена на лозинка: 

 

 

 

После избор на копчето  системот испраќа електронска порака на пријавената 

e-mail адреса во која е содржан линкот кој треба да се кликне заради промена на лозинката 

 

 

 

Со избор на копчето  корисникот добива информација за промена на лозинката 

 

 

 

3.Промена на податоци 

 

Корисникот може во секое време да ги промени своите податоци. Откако ќе се најави, се 

избира полето Изменете информации кое се наоѓа на главната страна на е-Аукции (слика 8). 

 



 

Слика 8 

 

Се отвара - Кориснички профил (слика 9). 

• Во ПРОМЕНЕТЕ ПРОФИЛ  корисникот има преглед за сите негови внесени податоци, со  

можност истите да ги промени. Промените може да се зачуваат ако по извршените 

измени се кликне на копчето . 

• Во ПОГЛЕДНИ ГИ АУКЦИИТЕ  корисникот има преглед до сите аукции, каде е пријавен и 

дали е одобрен за наддавање. 

• Со избор на копчето  корисникот може да го деактивира својот 

профил.  

Напомена: Доколку учесникот на електронска јавна аукција се деактивира 

(дерегистрира) во периодот додека сеуште трае електронската јавна аукција, во тој 

случај депозитот кој претходно го уплатил пропаѓа. 

 



 

Слика 9 

4.Аукции 

 

Во полето Аукции (слика 10) се дава преглед на сите активни аукции, поделени во категории - 

Јавна аукција и Слободна (комерцијална) продажба (слика 11). 

 

 

Слика 10 



 

Слика 11 

 

Ако се избере некоја од активните аукции, се отвара нов панел за произоводи, каде се 

прикажани сите производи кои ги содржи избраната аукција (слика 12). 

Во левиот дел од прозорецот прикажани се филтри за полесно пребарување на производите. 

• во филтерот Локација се избира локацијата каде ќе се прикажат сите производи од 

тековната аукција. 

• филтерот Категорија дава приказ на сите категории кои се дел од тековната аукција и 

со избор на некоја категорија ќе бидат прикажани сите производи кои се дел од 

тековната аукција и избраната категорија 

• филтерот Датум служи за групирање на производите според време на започнување и 

време на завршување на аукцијата 

 

 

За полесен и побрз пристап до производите достапно е и полето за подредување на 

производите по Име, Цена, Време на започнување и Време на завршување, или со внесување 

на производот во полето за пребарување   .  

 

Следно, може да се започне со наддавање за производи. Наддавањето зависи од видот на 
аукцијата. 

 



 

Слика 12 

 
 

4.1.Слободна (комерцијална) продажба  

Со избор на производ од активна слободна (комерцијална) продажба корисникот може веднаш 

да ја внеси својата понуда. Понудите не се јавни. Секој од понудувачите може да понуди 

повеќе понуди со што секоја наредна понуда ја заменува претходната понуда. Најповолната 

понуда се објавува по истекот на времето за доставување на понуди. Ќе бидете известени 

доколку сте најповолен понудувач со електронска порака на пријавениот e-mail. 

Преглед на: 

• Понуди: дел каде се прикажува последната понуда на корисникот и времето на 

завршување на аукцијата. 

• Детали: прикажани се подетални информации на производот, во која аукција припаѓа, 

тип на продажба, датум на започнување, датум на завршување и статус. 

• Слики: преглед на сите слики од производот. 

• Видео: доколку е прикачено видео за производот, во овај дел се прикажува видеото. 

• Локација: точната локација каде се наоѓа производот. 

 

 

4.2.Електронска јавна аукција  

Преглед на: 

• Понуди: дел каде се прикажува минималната понуда на производот времето на 

завршување на аукцијата. 

• Детали: прикажани се подетални информации на производот, во која аукција припаѓа, 

тип на продажба, датум на започнување, датум на завршување и статус. 



• Слики: преглед на сите слики од производот 

• Видео: доколку е прикачено видео за производот, во овај дел се прикажува видеото. 

• Локација: точната локација каде се наоѓа производот 

 

Во производите кои се дел ова оваа аукција, корисникот може да се пријави за наддавање на 

производот откако ќе го уплати депозитот со избор на кочето  „Пријави се“. 

После пријавата треба да прикачи доказ за извршена уплата (уплатница) во износ како што е 

прикажано во делот за правила на е-аукциите. 

 

 

 

Слика 13 

 

Откако периодот на валидација ќе заврши, доколку корисникот е одобрен за наддавање од 

страна на УЈП, корисникот ќе може да учествува во наддавањето за саканиот производ, во 

периодот во кој е закажано одржувањето на електронската аукција. 



Наддавањето за саканиот производ се врши со внес на износ во точно определеното поле и 
кликање на копчето ПОСТАВИ (слика 14). Износот кој се внесува не смее да биде помал од 
износот во полето Минимална понуда. 

 

Слика 14 

 

 

 

 

 

5. Категории 

Полето Категории (слика 15) дава преглед на сите производи распоредени по категории. 

 

 

 

Слика 15 

 

На слика 16 е прикажан преглед на сите категории кои содржат производи од активните 

аукции, распоредени во две главни категории: Движни предмети и Недвижности. 



 

Слика 16 

 

6. Детали за производите 

 

Со избор на Детали за производите  се прикажува панелот со сите производи кои се дел од 
електронската аукција. 

 

 

Слика 17 

Може да се искористат филтрите за пребарување по вид на аукција – Електронска јавна 

аукција или Слободна (комерцијална) продажба, пребарување по локации, категории, датум на 

започнување, датум на завршување, статус или продажба. 



Потоа, начинот за пријавување и наддавање на производите е ист како во делот за аукции 

(4.Аукции). 

 

7.Правила, Мапа на сајтот и Совети за безбедност 

 

Во долниот дел од страната со избор достапни се модули наменети за сите корисници: 

 

• Правила за користење на е-аукциите каде детално е објаснета регистрацијата, 

пријавувањето,  депозитот, наддавањето и подигањето на производи. 

• Мапа на сајтот: за орентациона прегледност на страната. 

• Совети за безбедност: совети за користење на страната. 

• Упатство за употреба – Корисничко упатство за користење на системот е-аукции. 

 


