
 

 

 

А Г Е Н Д А 
за еднодневна работилница на тема: 

РАМКОВНИ СПОГОДБИ VS КЛАСИЧНИ ДОГОВОРИ: 

ЗОШТО, КОГА И КАКО СЕ ПРИМЕНУВААТ 

НИЗ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ И РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА 

(29 ноември во Хотел „City Park“ – Скопје) 

 

09.45–10.00  Пристигнување и регистрација на учесниците. 

10.00–11.00 Што претставува рамковната спогодба и која е разликата во однос на 

договорите за јавна набавка? Кои се позитивни страни на рамковната спогодба и кога 

најчесто се склучува? Колку видови рамковни спогодби постојат? ПРАКТИЧЕН ПРИМЕР 

за постапување при спроведување на постапката за јавна набавка која завршува со 

склучување на рамковна спогодба со еден економски оператор. Специфичности при 

спроведување на електронската аукција за склучу-вање рамковна спогодба со еден 

економски оператор. Модел на склучена рамковна спогодба со еден економски 

оператор и доделување на поединечните договори за јавни набавки во реализација 

на истата. Известување за склучена рамковна спогодба. 

Прашања и одговори. 

11.00–11.30  Кафе-пауза. 

11.30–12.30   ПРАКТИЧЕН ПРИМЕР за постапување при спроведувањето на постапката 

за јавна набавка, која завршува со склучување рамковна спогодба со повеќе 

економски оператори, без повторно прибирање понуди (каскаден метод). 

Специфичности при спроведувањето електронска аукција за склучување рамковна 

спогодба со повеќе економски оператори без повторно прибирање на понуди. Модел 

на склучена рамковна спогодба со повеќе економски оператори без повторно 

прибирање на понуди и доделување на поединечните договори за јавни набавки 

при реализацијата на истата. Известување за склучен поединечен договор. 

Прашања и одговори. 

12.30–13.30  Пауза за ручек. 

13.30–15.00  ПРАКТИЧЕН ПРИМЕР за постапување при спроведување на постапката за 

јавна набавка која завршува со склучување на рамковна спогодба со повеќе 

економски оператори со повторно прибирање на понуди (мини тендери).  Модел 

на склучена рамковна спогодба со повеќе економски оператори со повторно 

прибирање на понуди и доделување на поединечните договори за јавни набавки во 

реализација на истата. Специфичности при спроведување на електронската аукција 

кај  рамковната спогодба со повеќе економски оператори со повторно прибирање на 



 

 

 

 понуди. Модел на посебен договор склучен врз основа на склучената рамковна 

спогодба. Известување за склучен поединечен договор и правна заштита.         

Прашања и одговори. 

 

Предавачи 

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

државен ревизор, меѓународно сертифициран внатрешен ревизор (CIPFA), 

сертифициран обучувач за јавните набавки со долгогодишно практично искуство во 

спроведувањето на постапките за доделување договори за јавни набавки. 

 

Луиза Накова, дипл. правник – Раководител на служба за јавни набавки и 

комерција, сертифициран обучувач за јавните набавки, практичар со долгогодишно 

искуство во спроведување на постапки за доделување договори за јавни набавки. 

  

 

 

 


