
 

 

 

П О К А Н А 

за учество на интерактивен семинар на тема: 

ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРАЊЕ И ИНТЕГРИРАЊЕ  
НА БАРАЊА, КРИТЕРИУМИ, УСЛОВИ И СТАНДАРДИ  

ВО ПОСТАПКИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

(21–23 ноември во Hotel La Terrazza – Стар Дојран) 

  
Постапките за јавни набавки треба да бидат, од една страна, ефективни и 
флексибилни, а од друга страна, транспарентни и да овозможат поставените барања, 
критериуми, услови и стандарди да бидат исполнети од што е можно поголем број на 
економски оператори. Честопати воспоставувањето на овој потребен баланс 
претставува предизвик за лицата кои се занимаваат со јавните набавки. Затоа, тие 
треба да знаат како оптимално да ги операционализираат и интегрираат барањата, 
критериумите, условите и стандардите во нивните постапки за јавни набавки, како и 
да се справат со барањата што поизлегуваат од контролите и ревизиите. 

Овој практичен семинар ќе ви понуди решенија за секојдневните предизвици со кои се 
соочувате при спроведувањето на постапките за јавни набавки. Ќе добиете увид во 
новините на ЕСЈН, примери на најдобри практики и како најефикасно да ги примените 
одредбите за критериумите за утврдување способност, користење способност од друг 
субјект, подизведување, критериуми за доделување на договор и адекватно да се 
справите со предизвиците кои можат да се јават при реализација на набавката. 
Подлабочете го вашето професионално знаење и научете како да ги избегнете 
правните стапици.  

СЕМИНАРОТ ЌЕ СЕ ФОКУСИРА НА СЛЕДНИВЕ ПРАШАЊА: 

 Како да се дефинираат критериумите за утврдување способност? 

 Која е разликата помеѓу користење способност од друг субјект  и 

подизведување? 

 Како правилно да ги користите новите функционалности на ЕСЈН? 

 Кои се најзначајните наоди на управната контрола? 

ШТО ЌЕ НАУЧИТЕ ОД ОВОЈ СЕМИНАР? 

 Кои се најзначајните практични предизвици за поставување соодветни 

критериуми за утврдување на способноста на економските оператори; 

 Како да се одржи пристапот на поголем број економски оператори до 

набавката и покрај воспоставените критериуми; 

 Како да ја утврдите способноста на група на понудувачи; 

 Како да ја увидите разликата помеѓу субјект кој пружа поддршка и 

подизведувач; 

 Како да ги примените насоките дадени од управната контрола; 

 Како да ги користите новите функционалности на ЕСЈН. 

 



 

 

 

ЗА КОГО Е ОВОЈ СЕМИНАР? 

Договорни органи и тоа: лица за јавни набавки, членови на комисии за јавни набавки, 
надворешни стручни лица кои и помагаат на комисијата при евалуацијата, економски 
оператори, лица од академската заедница кои ги изучува јавните набавки, студенти 
кои ги изучуваат јавните набавки, и др. 

Почитувани, Ве информираме дека имате можност, со котизација од 6.950 денари + 
18% ДДВ, да учествувате во овој исклучително интересен и полезен дводневен 
семинар од областа на јавните набавки, со вклучени кафе-паузи, сертификат за 
учество и работен материјал од семинарот. За две или повеќе пријавени лица од иста 
институција, следува попуст од 10%. 

Цената на аранжманот по лице изнесува 9.690,00 денари за сместување во 
еднокреветна соба и 8.480,00 денари по лице за сместување во двокреветна соба, и 
истата вклучува: 

 два полни пансиони (доручек, ручек и вечера) – шведска маса, 

 пригодна вечера за затворање на семинарот со музичка програма, и 

 организирана посета на Солун, со вклучен превоз и туристички пратител 

Сместувањето е во HOTEL LA TERRAZZA – СТАР ДОЈРАН. 

Цена за превоз на релација Скопје – Дојран – Скопје изнесува 1100 ден + 5% ДДВ. 

Заради квалитетот на обуката, бројот на учесници е ограничен. Доколку сакате да 
бидете дел од истата, Ве молиме да го пополните »ПРИЈАВНИОТ ЛИСТ«  најдоцна до  19 
ноември 2019 г. и да го испратите на следната електронска пошта: info@simpozion.mk  

*Подолу се наведени информации за котизацијата за семинарот и за аранжманот. 

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАРОТ: 

Примач: СИМПОЗИОН ДООЕЛ – Скопје 

Адреса:  ул. Франклин Рузвелт 54/1-16 

Сметка бр. 210071635330103 

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 

ДБ за ДДВ: МК4080016561868 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПЛАТА НА АРАНЖМАНОТ: 

Примач: ДПУТУ ХСХ ГРУП ДОО СКОПЈЕ - Подружница - Хотел Ла Террасса  

Адреса:  ул.Маршал Тито бр.84 , Стар Дојран 

Сметка бр. 210-0678597202-42  

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 

ДБ: МК4038012505886 

 

Контакт тел:  078 271 576 

http://hotellaterrazza.mk/
https://simpozion.mk/wp-content/uploads/2019/10/Пријавен-лист_ЈН_Ноември.doc
mailto:info@simpozion.mk

