
 

 

 

 

П О К А Н А 
за учество во тридневна работилница  

од областа на јавните набавки на тема: 

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ НАСПРЕМА 
ПРЕДИЗВИЦИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД НОВИНИТЕ ШТО СЛЕДУВААТ 

(15–17 ноември во Софија, Република Бугарија) 

 

Почитувани, 

Ни претставува задоволство да Ве поканиме на работилницата на тема: „Најчести 

прашања и проблеми во јавните набавки наспрема предизвиците кои 

произлегуваат од новините што следуваат“. Оваа работилница претставува 

продолжение на воспоставената практика за размена на знаења, вештини и 

практични искуства со цел разрешување на проблемите и дилемите во примената на 

одредбите на Законот за јавните набавки, како и презентирање на новините што ќе 

следуваат. Препознатливи експерти за јавни набавки, со долгогодишно искуство во 

областа – особено на полето на креирањето на политиките за јавни набавки, 

следењето на законска регулатива, спроведувањето на постапките за јавни набавки и 

следење на реализацијата на договорите и спроведувањето на правната заштита – се 

предавачите на оваа работилницата и од нив ќе добиете детални информации, 

инструкции и насоки како за темите кои ќе се обработуваат, така и за сите ваши 

прашања, во насока на спроведување на постапките за јавни набавки со помалку 

проблеми.  

Работилницата ќе се реализира според приложената агенда во периодот од 15–17 

ноември 2018 година, во Софија, Република Бугарија  На работилницата ќе се 

презентираат најчестите прашања, како и најчестите грешки кои се прават при 

спроведување на постапките за доделување на договори за јавни набавки и ќе се 

споделат инструкции и насоки за правилно постапување при спроведување на 

постапките и избегнување на најчестите грешки. Воедно, ќе се презентираат 

новините што ќе следуваат и предизвиците кои ќе произлезат. 

Ценејќи ја репутацијата, професионалните знаења и вештини на предавачите, со 

право очекуваме квалитетна и корисна работилница на која имате можност да 

добиете потребни информации, инструкции и насоки преку кои ќе го унапредите 

своето знаење за јавните набавки и ќе го примените во пракса. 

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 дводневна работилница и искористете ја можноста да го 

унапредите своето знаење и вештини за јавните набавки.  

 

 



 

 

 

Почитувани, Ве информираме дека доколку се пријавите и извршите уплата до 5 

ноември 2018 година, добивате 10% попуст на вкупниот износ. 

 Котизацијата за работилницата изнесува 6.950 денари + 18% ДДВ. За 

предвремена уплата до 5 ноември, следува попуст од 10%, со што цената за 

котизација изнесува 6.255,00 денари + 18% ДДВ.  

Цената за котизација вклучува: користење на конференциска сала и техничка 

опрема, две кафе-паузи, сертификат за учество, работен материјал од 

работилницата, како и непосредна комуникација со предавачите за 

надминување на Вашите прашања и дилеми. 

 Цената за аранжманот по лице изнесува 14.214,00 денари за сместување во 

двокреветна соба. За сместување во еднокреветна соба се доплаќа 3.100,00 

денари. За предвремена уплата, до 5 ноември, следува попуст од 10%, со што 

цената на аранжманот по лице за сместување во двокреветна соба изнесува 

12.793,00 денари. 

Детален опис на услугите кои се опфатени во цената на аранжманот е 

даден во Програмата за патување. 

Заради квалитетот на работилницата, 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 ноември 2018 г. и да го испратите на следната електронска пошта: 

info@simpozion.mk  

 
Информации за уплата на котизација за работилницата: 

Примач: СИМПОЗИОН ДОО – Скопје 
Адреса:  ул. Франклин Рузвелт бр.54/16, Скопје 
Сметка бр. 210071635330103 
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 
ДБ за ДДВ: МК4080016561868 
Контакт тел.бр:  078 271 576 
 
Информации за уплата на аранжманот: 

Примач: ТА Травити ДООЕЛ  
Адреса:  ул. Орце Николов бр.105, 1000Скопје 
Сметка бр. 210  071241 550 164 
НЛБ Тутунка банка АД Скопје  
ЕДБ: 4057016532599 
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