
 

 

 

А Г Е Н Д А 

За учество во интерактивна обука на тема:  

ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ ВО ПЛАНИРАЊЕТО НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ , 
МОНИТОРИНГ И  ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПЛАНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ  

(18 декември во хотел „Best Western Hotel Turist“– Скопје) 

09.45–10.00  Пристигнување и регистрација на учесниците.  

10.00-11.00  Значењето на планирањето на јавните набавки кај субјектите од 

јавниот сектор 

Планираните цели субјектите од јавниот сектор ги остваруваат преку реализација на 

годишни планови, со доделување на договори за набавка на работи, стоки и услуги преку 

имплементација на Законот за јавни набавки. 

 Потребни активности за ефикасно годишно планирање на јавните набавки,  
 Донесување на интерни акти,  

 Начин на утврдување на потребите од јавни набавки  

 Пропусти и грешки при планирањето, со предлози и препораки за нивно 
надминување.  

Прашања и дискусија. 

 
11.00–11.30  Кафе-пауза. 

11.30-12.30  Предуслови за целосност и навременост при подготовката на 

годишниот план за јавните набавки 

Навременост при подготовката на годишниот план, неговата усогласеност со буџетот, 

како и организациска поставеност и кадровска екипираност на единицата за јавни 

набавки, се основни предуслови за непречена реализација на целите на субјектите од 
јавниот сектор.   

 Усогласеност со буџетот, 
 Организациска поставеност и кадровска екипираност на единицата за јавни 

набавки, 
 Пропусти и грешки при подготовката на годишниот план, од аспект на 

усогласеност со буџетот, организациска поставеност и кадровска екипираност на 
единицата за јавни набавки. 

Прашања и дискусија. 

 



 

 

 

 
12.30–13.30  Пауза за ручек 

 
13.30-15.00  Следење и известување за реализацијата на планот за јавни набавки  

Органите на управување треба постојано да добиваат извештаи за реализација на 

активностите содржани во планот за јавни набавки, да го оценуваат извршувањето, 

утврдувајќи ги евентуалните отстапувања од целите, со цел преземање на корективни 
мерки. 

 начинот на мониторинг и следење на реализацијата на годишниот план за јавни 

набавки, 
 известување за реализацијата на планот за јавни набавки, 

 Пропусти и грешки при вршењето на мониторингот и реализацијата на планот за 
јавните набавки 

 
Прашања и дискусија. 
 

НАПОМЕНА: 

Можни се измени во агендата согласно потребите на учесниците и развиените дискусии 
за време на обуката. 

 

Предавачи 

м-р Тања Таневска, Главен државен ревизор на Република Македонија. Има 
долгогодишно искуство во областа на внатрешната и надворешната ревизија. Еден од 

авторите на првиот Закон за внатрешна ревизија и првиот Закон за јавна внатрешна 

финансиска контрола во Република Македонија и п ионер во воведувањето на 

внатрешната ревизија во институциите на јавниот сектор во државата. Била член на 
повеќе работни групи за изготвување на проектни фишеа и менаџер на имплементација 
на повеќе твининг проекти од областа на ревизијата.  

м-р Цвета Ристовска, вработена во Државниот завод за ревизија, како помошник на 
Главниот државен ревизор. Има долгогодишно искуство во областа на ревизијата на 

јавните набавки. Како стручњак од практиката, изведува настава по предметот Ревизија 
на Економскиот факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.   

 


