
 

 

 

П О К А Н 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) 

 

Планирањето претставува клуч за успешно насочување на активностите и изнаоѓање 
можности за порационално користење на ресурсите за остварување ефикасно и 

ефективно работење на субјектите од јавниот сектор. Тоа е главна функција на 

менаџментот од која произлегуваат сите други функции и поради тоа менаџментот е 
одговорен за воспоставување систем на планирање, со кој ќе се обезбеди навремено 

изготвување годишни планови во кои целите се соодветни на максимално 

расположливите ресурси, сè со цел минимизирање на ризикот од неисполнување на 

целите.  

Основна цел на работењето на субјектите од јавниот сектор е подобрување на 
квалитетот на живот на граѓаните и задоволување на нивните потреби во сите сфери од 
живеењето, односно во комуналната инфраструктура, урбанистичкото планирање и 
изградба, образование, култура, спорт и други области од јавниот живот . Надлежностите 
се реализираат преку вршење јавни работи, за што е потребно ангажирање и 
искористување на институционалните и административните капацитети, односно 
материјално-финансиските средства и човечките ресурси со кои истите располагаат. 

Своите надлежности субјектите од јавниот сектор ги остваруваат преку реализација на 
годишни планови за јавни набавки, со доделување на договори за набавка на работи, 
стоки и услуги преку имплементација на Законот за јавни набавки, за што се трошат 
средства од нивните буџети.  

Трошењето на буџетските средства преку склучените договори за јавни набавки треба да 
обезбеди транспарентност и интегритет како пред граѓаните, така и пред бизнис 
заедницата, рационално и ефикасно искористување на буџетските средства, 
конкуренција, еднаков третман и недискриминација на економските оператори. 

На обуката за оваа тема, освен одредени коментари за законските и подзаконските акти , 
соодветно внимание ќе се посвети и на интерните акти кои субјектите од јавниот сектор 

треба да ги донесат заради непречено донесување на планот за јавни набавки, во кои 

треба да се предвиди распределбата на надлежностите, начинот на утврдување на 
потребите од јавни набавки, неговата усогласеност со буџетите, потребите од целосност 

и навременост при подготовката на годишниот план, како и организациската 
поставеност и кадровска екипираност на единицата за јавни набавки.  

 



 

 

 

Посебно внимание на обуката, благодарејќи на долгогодишното практично искуство на 

предавачите, ќе се посвети на одредени пропусти и грешки како при планирањето, така и 
при вршењето на мониторингот и реализацијата на планот за јавните набавки, со 

предлози и препораки за нивно надминување. 

Почитувани, Ве информираме дека имате можност, со котизација од 4.950 денари + 18% 

ДДВ да учествувате во оваа исклучително интересна и полезна работилница, со вклучени 

кафе-паузи, ручек, сертификат за учество, работен материјал од обуката, како и 

континуирана директна комуникација со предавачите. За две или повеќе пријавени лица 

од иста институција, следува попуст од 10%. 

Заради квалитетот на обуката, бројот на учесници е ограничен. Затоа, доколку сакате да 

бидете дел од истата, Ве молиме да го пополните пријавниот лист што Ви го испраќаме 

во прилог (истиот го има и на нашата веб страна: http://simpozion.mk/), најдоцна до 13 

декември 2017 г. и да го испратите на следната електронска пошта: info@simpozion.mk  

 

Информации за уплата на котизација за обуката : 

Примач: СИМПОЗИОН ДОО – Скопје 

Адреса: ул. Франклин Рузвелт 54/1-16 

Сметка бр.: 210071635330103 

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 

ДБ за ДДВ: МК4080016561868 

Контакт тел.: 078 271 576 

http://simpozion.mk/
mailto:info@simpozion.mk

