
 

 

 

 

П О К А Н А 

за учество на 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) 

Почитувани, Ве покануваме да земете учество во еднодневната тематска 

работилница за рамковните спогодби како начин на доделување на договорите за 

јавни набавки, која на 29 ноември ја организира Симпозион во хотелот „City Park“ – 

Скопје.  

На оваа обука, ќе го разјасниме поимот на рамковните спогодби, начинот на 

склучувањето и времетраењето на истите, видовите на спогодби, доделувањето на 

поединечните договори преку рамковните спогодби, потребата од известување за 

доделени рамковни спогодби и поединечни договори за јавни набавки, правото на 

жалба во спогодбите а сето тоа согласно ЗЈН (СЛ.Весник на РСМ бр.24/2019).  

Преку учеството на работилницата, ќе добиете јасна слика за практичната 

применливост на рамковните спогодби во споредба со класичните договори за 

јавни набавки. Европската статистичка анализа на јавните набавки покажува 

масовна застапеност на рамковните спогодби како резултат на практичната 

применливост и флексибилност во однос на класичните договори за јавни набавки, 

бидејќи овозможуваат навремено и квалитетно задоволување на потребите од 

одредени предмети на набавка како и економично, ефикасно и ефективно трошење 

на јавните пари.  

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

18% ДДВ, да учествувате на оваа исклучително интересна и полезна работилница од 

областа на јавните набавки, со вклучени кафе-пауза, ручек, сертификат за учество, 

работен материјал од работилницата, како и континуирана директна комуникација 

со предавачите, заради надминување на Вашите прашања и дилеми. За две или 

повеќе пријавени лица од иста институција, следува попуст од 10%. 

Заради квалитетот на работилницата, бројот на учесници е ограничен. Затоа, доколку 

сакате да бидете дел од истата, Ве молиме да го пополните пријавниот лист најдоцна 

до 27 ноември 2019 г. и да го испратите на следната електронска пошта: 

info@simpozion.mk  

 

* Подолу се наведени информации за котизацијата. 

 

https://simpozion.mk/wp-content/uploads/2019/11/Пријавен-лист_-РС_29.11.2019.doc
mailto: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.:  078 271 576 


