
 

 

 

А Г Е Н Д А 

ЗА РАБОТНИТЕ СЕСИИ НА ИНТЕРАКТИВНАТА ОБУКА: 
 

ОДГОВОРИ И РЕШЕНИЈА НА КОНКРЕТНИ ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ 

ОД ПРИМЕНАТА НА ЗЈН КАЈ ДОГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ 

 (4 ОКТОМВРИ 2019 во хотел „City Park“ – Скопје) 

 

 
09.45–10.00  ПРИСТИГНУВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧЕСНИЦИТЕ 

10.00–11.00  РАБОТНА СЕСИЈА 1 – ПРЕДЛОЖЕНИ ТЕМИ ЗА ДИСКУСИЈА 

 Набавки без примена на одредбите од Законот за јавни набавки 

 Квартална евиденција на набавките (содржина и потребни документи) 

 Техничка спецификација (дефинирање на технички барања и потребни 

докази) 

 
11.00–11.30  КАФЕ-ПАУЗА 

11.30-12.30  РАБОТНА СЕСИЈА 2 – ПРЕДЛОЖЕНИ ТЕМИ ЗА ДИСКУСИЈА 

 Критериуми за способност  

(дефинирање на условите и доказите за способност, комплетирање на 

потребните докази за способност од страна на ЕО, потребни докази за 

способност кога се учествува со поддршка, како подизведувач или во група, 

евалуација на способноста зависно од видот на постапката) 

 Критериуми за избор на најповолна понуда  

(најдобар однос меѓу цената и квалитетот и трошоци на животен век) 

 Евалуација на способноста на ЕО и понудите 

(прецизирање и дополнување на документација, грешки во ТД увидени во 

фаза на евалуација пред е-аукција, грешки во евалуација увидени по е-аукција, 

отфрлање или прифаќање понуди со нереално ниска цена, содржина на 

извештајот од спроведена постапка) 

12.30–13.30  ПАУЗА ЗА РУЧЕК 

 

 



 

 

 

 

13.30–15.00  РАБОТНА СЕСИЈА 3 – ПРЕДЛОЖЕНИ ТЕМИ ЗА ДИСКУСИЈА 

 Користење на средствата за обезбедување (гаранција на понуда и гаранција 

за квалитетно и навремено извршување на договорот, негативни референци) 

 Увид на ЕО во документацијата на останатите понудувачи како можност 

за подготовка на жалба 

 Склучување и реализација на договорите (подизведувачи, измени, 

раскинување договор) 

 

 

 
 

ПРЕДАВАЧИ 

Ирена Стоименова, дипл. екк. – Сертифициран обучувач за јавни набавки со 

долгогодишно практично искуство во повеќе институции и на различни позиции во 

системот на јавните набавки, експерт и советник за јавни набавки. 

Татјана Пешевска, дипл. екк. – Раководител на внатрешна ревизија, овластен 

државен ревизор, меѓународно Сертифициран (CIPFA) внатрешен ревизор, 

сертифициран обучувач за јавните набавки со долгогодишно практично искуство во 

спроведувањето на постапките за доделување на договори за ЈН. 

  

 


