
 

 

 

П О К А Н А 
за интерактивна работилница на тема:  

НОВИНИТЕ ВО ПРАВИЛАТА И ПОЛИТИКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ  
И СПЕЦИФИКИТЕ НА НАБАВКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 (13 февруари 2019 во „Park Hotel & Spa“ – Скопје) 

 
Ни претставува задоволство да Ве поканиме на интерактивната работилница на тема: 
„Новините во правилата и политиките за јавни набавки и спецификите на 

набавката на електрична енергија“. 

Како со примена на начелата на кои се темелат јавните набавки да ги надминете 

дилемите и предизвиците со кои се соочувате при спроведување на постапките за јавни 

набавки? Кон кои нови правила ќе треба да се придржувате? Дали отворените прашања 

и дилеми со кои се соочувате при спроведување на јавните набавки ќе се надминат со 

новините што следуваат? 

Оваа работилница ќе ви даде одговор на овие прашања преку споредба на постојните 

решенија со решенијата кои се нудат. Ќе се презентираат новините со кои се 

поедноставуваат постапките за јавни набавки и со кои се внесува одредена 

флексибилност при нивното спроведување. Особено внимание ќе се посвети на: 

 Начелата на кои се темелат јавните набавки; 

 Општите мерки за спречување на корупцијата; 

 Вредносните прагови за примена на законот; 

 Посебните начини за спроведување на постапката;  

 Набавката на посебни услуги. 

Истовремено, на оваа работилница ќе имате можност да се запознаете со новините што 

ги нуди Законот за енергетика и соодветните подзаконски акти при спроведување 

постапка за јавна набавка на електрична енергија. Што е она што е потребно да го 

знаете за спроведувањето ваков вид набавки, имајќи предвид дека од 1.1.2019 година, 

согласно Законот за енергетика, секој потрошувач, вклучувајќи ги сите договорни 

органи, имаат право да изберат свој снабдувач.  

Работилницата е наменета за претставници и на договорните органи и на 

економските оператори. Исто така, замислена е да биде од интерес за сите лица чие 
работење е директно или индиректно поврзано со јавните набавки. 

Вашите придобивки од учеството на оваа работилница ќе бидат: стекнување знаења за 

новите правила за јавните набавки, за тоа како да ги примените истите (особено во 

делот на темите кои ќе бидат презентирани).  

https://parkhotel.mk/


 

 

 

Оваа работилница ви нуди единствена можност преку презентирање на студија на 

случај – набавка на електрична енергија – да се запознаете со сите правила кои 

произлегуваат од Законот за јавните набавки и Законот за енергетика на кои треба 

да внимавате при спроведување на наведенава набавка. Воедно, учеството на оваа 

работилница ќе ви овозможи да размените искуства со претставниците од други 
договорни органи и економски оператори кои се среќаваат со исти предизвици при 

спроведувањето на  јавните набавки.  

Ценејќи ја репутацијата, професионалните знаења и вештини на предавачите, 

очекуваме квалитетна работилница која е во функција на унапредување на вашето 

знаење за јавни набавки и негова примена во пракса. 

 

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

18% ДДВ да учествувате во оваа исклучително интересна и полезна интерактивна 

работилница од областа на јавните набавки, со вклучени кафе-пауза, ручек, сертификат 

за учество и работен материјал од работилницата. За две или повеќе пријавени лица од 

иста институција, следува попуст од 10%. 

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 11 февруари 2019 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 54/1-16 
Сметка бр. 210071635330103 

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 

ДБ за ДДВ: МК4080016561868 

Контакт тел.бр:  078 271 576 
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