
 

 

 

 

П О К А Н А 
за учество во еднодневна работилница од областа на јавните набавки на тема: 

РЕФОРМИ ВО СИСТЕМОТ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ – ПРЕДИЗВИЦИ КОИ 
ПРЕТСТОЈАТ 

(22 март во хотел „Best Western Hotel Turist“ – Скопје) 

 

Почитувани, 
 
Ни претставува задоволство да Ве поканиме на еднодневната работилницата на 
тема: „Реформи во системот на јавните набавки – предизвици кои претстојат“. На 
работилницата ќе ги презентираме слабостите на актуелниот закон со осврт на 
проблемите кои ќе треба да се разрешат. Воедно, на оваа работилница ќе ги 
презентираме претстојните реформи во системот на јавните набавки и ќе го 
промовираме текстот на новиот закон. Истовремено, очекуваме да ги слушнеме 
вашите забелешки и размислувања како истиот да се подобри. Предавачите на 
работилницата се препознатливи експерти за јавните набавки, со долгогодишно 
искуство во областа од кои ќе добиете детални информации, инструкции и насоки за 
новините кои не очекуваат во областа на јавните набавки.  
 
Работилницата ќе се реализира според приложената агенда на 22 март 2018 година, 
во хотел „Best Western Hotel Turist“ – Скопје. При тоа ќе се споделат знаења, 
вештини и практични искуства кои ќе ви помогнат во разрешување на проблемите 
кои ви се јавуваат при примената на актуелниот Закон за јавните набавки, ќе се 
споделат информации и за: новите електронски алатки  - електронски пазар за мали 
јавни набавки, електронски каталози, електронска жалба; новите постапки за 
доделување на договори за јавни набавки, објавувањето на плановите за јавни 
набавки и склучените договори; системот на претходна контрола која ќе ја 
спроведува Бирото за јавни набавки, како и подобрување на правната заштита која 
претставува еден од столбовите на контролата во постапките за јавни набавки. 
 
Ценејќи ја репутацијата, професионалните знаења и вештини на предавачите, а 
имајќи во предвид дека истите се докажани на полето на: подготовката и следењето 
на законска регулатива, компаративната анализа на домашната и меѓународната 
регулатива и пракса, како и во спроведувањето на обуки за јавни набавки, со право 
очекуваме квалитетна и корисна работилница.  
 
Работилницата е наменета за сите договорни органи, економски оператори, како и 
останати лица чие работење е директно или индиректно поврзано со јавните 
набавки. 
  
Учествувајте на оваа еднодневна работилница и искористете ја можноста да го 
унапредите своето знаење за јавните набавки.  
 
 



 

 

 

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

18% ДДВ да учествувате во оваа исклучително интересна и полезна работилница од 

областа на јавните набавки, со вклучени кафе-пауза, ручек, сертификат за учество, 

работен материјал од работилницата, како и непосредна комуникација со 

предавачите за надминување на Вашите прашања и дилеми. 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 20 март 2018 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.бр:  078 271 576 

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

