
 

 

 

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

 

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) 

 
Во насока на поголема ефективност и сигурност во спроведувањето на постапките за 

ЈН, СИМПОЗИОН овој пат ви нуди поинаква интерактивна обука-работилница за 

практична примена на одредбите од ЗЈН, односно, наместо класична обука со 

однапред подготвена, детална агенда, Ви даваме можност за Ваше директно 

учество во подготовка на истата. Оттука, Ве покануваме заедно со пријавниот лист 

да ни испратите конкретни прашања и проблеми со кои се среќавате секојдневно при 

спроведувањето на постапките за јавните набавки, за истите да бидат разработени и 

конкретно одговорени (решени) на денот на обуката од страна на стручни и искусни 

предавачи.  

Прашањата треба да бидат иницирани од следните предложени теми: 

 Набавки без примена на одредбите од Законот за јавни набавки 

 Квартална евиденција на набавките (содржина и потребни документи) 

 Техничка спецификација (дефинирање технички барања и потребни докази) 

 Критериуми за способност 

o (дефинирање услови и докази 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, и евалуација на способноста зависно од видот на постапката) 

 Критериуми за избор на најповолна понуда 

o (најдобар однос помеѓу цената и квалитетот и трошоци на животен век) 

 Евалуација на способноста на ЕО и понудите 

(прецизирање и дополнување на документацијата, грешки во ТД увидени 

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

аукција, отфрлање или прифаќање на понуди со нереално ниска цена, 

содржина на извештајот од спроведена постапка) 

 

 

 



 

 

 

 Користење средства 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 на договор) 

Поставените прашања и проблеми ќе ни бидат патоказ за конкретизирање на  

горенаведените теми и одредбите од ЗЈН, кои ќе бидат обработени и разјаснети и за 

кои ќе се развие интерактивна дискусија, како составен дел од агендата на денот на 

обуката. Исто така, Ви потенцираме дека и на денот на обуката Вие, како ЕО и ДО, ќе 

можете дополнително да поставувате конкретни прашања, кои ќе бидат  

дискутирани и решени, и сето тоа со цел размена на искуства меѓу сите нас бидејќи 

искуството на секој поединец е искуство за сите присутни. 

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

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

обука - работилница 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 

октомври 2019 г. и да го испратите на следната електронска пошта: 

info@simpozion.mk  

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА ЗА ОБУКАТА: 

Примач: СИМПОЗИОН ДООЕЛ – 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 

https://simpozion.mk/wp-content/uploads/2019/09/Пријавен-лист_Одговори-и-решенија-на-конкретни-прашања-и-проблеми-произлезени-од-примената-на-ЗЈН-кај-ДО-и-ЕО.doc
mailto:info@simpozion.mk

