
 

 

 

П О К А Н А 
ЗА ИНТЕРАКТИВНА ОБУКА НА ТЕМА:  

„ПРИМЕНА НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ“ 

(4 АПРИЛ 2019 во хотел „Best Western Hotel Turist“ – Скопје) 

 
Неодамна донесениот нов Закон за јавни набавки (ЗЈН) го променува и унапредува 
системот на јавните набавки преку нови решенија. За да бидеме дел од оние кои ќе 
бенефитираат од нормативното унапредување и за уште од старт да работиме според 
нововоспоставениот систем, клучно е да ги стекнеме потребните знаења и увиди. 
Висококвалитетната едукација професионална едукација ни го овозможува токму тоа. 

Со задоволство Ве покануваме на интерактивната обука на тема „ПРИМЕНА НА НОВИОТ 

ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ“. Обуката ќе Ви овозможи да се стекнете со знаења и вештини за 
примената на новиот закон за јавни набавки преку детална разработка на важните 
подрачја во јавните набавки, особено оние во кои се направени измени со новата 
регулатива. 

Во три работни сесии, ќе бидат опфатени неколку множества од важни теми поврзани 
со примената на новиот закон за јавни набавки: усогласувањето на планот за јавни 
набавки со новиот ЗЈН, проверката на пазарот, оформувањето на јавната набавка во 
делови, набавките од мала вредност, примената на динамичниот систем за набавки, 
утврдувањето на способноста, користењето на способноста од други субјекти, новите 
правила при групно поднесување понуда и поголемата заштита на подизведувачите, 
примената на критериумот економски најповолна понуда, евалуацијата на понудите, 
имплементацијата на електронската жалба, управувањето со договорот и неговото 
менување итн. 

Земајќи ги предвид потребите, барањата и очекувањата, обуката е внимателно 
конципирана и содржините се соодветно разработени за да одговараат максимално на 
интересите и на договорните органи (лица за јавни набавки и членови на комисии за 
јавни набавки) и на економските оператори. Материјалот што ќе биде предмет на 
настава и дискусија е, секако, од интерес и за сите лица чие работење е директно или 
индиректно поврзано со јавните набавки. 

Како придобивка од учеството на оваа обука, ќе ги понесете есенцијалните знаења и 
вештини за новите правила за јавните набавки, за тоа како да ги примените истите 
(особено во делот на темите кои ќе бидат презентирани), а ќе имате и можност да 
размените искуства со претставниците од други договорни органи и економски 
оператори кои се среќаваат со исти предизвици при работењето со  јавните набавки.  

Ценејќи го професионалното знаење, искуството и вештините на предавачите, 
најавуваме квалитетна обука 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 
обука од областа на јавните набавки, со вклучени кафе-пауза, ручек, сертификат за 
учество и работен материјал од обуката. 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 најдоцна до  2 април 
2019 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 
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