
 

 

 

А Г Е Н Д А 

за еднодневна работилница на тема: 

СОСТОЈБАТА ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 
Сумирање на резултатите од досегашната примена на новите правила  

за јавни набавки 

(18 декември 2019 во „Park Hotel & Spa“ – Скопје) 

 

09.45–10.00  Пристигнување и регистрација на учесниците 

10.00–11.00  УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ  

            Воспоставувањето на соодветни критериуми за способност на економските 

оператори  е  предуслов за избор на способен понудувач кој ќе овозможи непречено 

реализирање на склучениот договор за јавна набавка. Во насока на наведеново 

особено значајно е разграничувањето на можноста од користење способност од 

друг субјект vs. подизведување! 

 Како се утврдува способноста  на економските оператори во постапката по 

видови на постапки за јавни набавки; 

 Како се утврдува способноста субјектите чија способност ја користи 

економскиот оператор; 

 Како се утврдува способноста на произведувачите; 

 Која е разликата помеѓу подизведувачот и субјектот кој ја дава својата 

способност на економскиот оператор;  

 Во кои случаи субјектот што ја дава поддршката станува подизведувач; 

 Кои услови за утврдување способност можат да бидат подржани од друг 

субјект; 

 На кој начини се докажува способност кај групна понуда; 

 Што доколку во текот на реализацијата на договорот дојде до промена на 

подизведувачот; 

 Разлики кај набавката од мала вредност, поедноставена отворена постапка и 

отворена постапка во однос на утврдувањето способност  на економските 

оператори; 

 Кога постои невообичаено ниска цена и како се постапува во таков случај; 

 Кога, како и што може да се набави до 1.000/2.000 евра без спроведување на 

постапка! 

11.00–11.30  Кафе-пауза 

https://parkhotel.mk/


 

 

 

11.30–12.30  УПРАВНА КОНТРОЛА 

             Бирото за јавни набавки има нова надлежност, вршење управна контрола на 

постапките за јавни набавки. Во управната контрола се утврдуваат 

неправилности кои може да влијаат врз исходот на постапката и се даваат 

инструкции што треба да преземе договорниот орган за да ги отстрани 

неправилностите или да ја поништи постапката. 

 Начинот на избор на постапките кои ќе бидат предмет на управна контрола; 

 Објаснување на процесот за начинот на вршење управна контрола; 

 Права и обврски на договорниот орган во однос на управната контрола; 

 Најчести наоди во управната контрола; 

 Како да ги имплементрирате укажувањата од управната контрола. 

 

12.30–13.30  Пауза за ручек  

13.30–15.00 СУМИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ДОСЕГАШНАТА ПРИМЕНА НА НОВИТЕ ПРАВИЛА, 

АНАЛИЗА НА КОНКРЕТНИ ПРАШАЊА И ДИЛЕМИ ОД ПРАКСАТА  

             За ефикасно, флексибилно и транспарентно спроведување на постапките за јавни 

набавки, особено значајно освен правилната примена на одредбите од законот и 

подзаконските акти е и навремено осознавање на решенија за справување со 

секојдневните предизвици и дилеми со кои се соочувате! 

 Разгледување на предложените прашања од страна на учесниците и дискутирање по 

истите; 

 Нудење  решенија со цел донесување на конкретни применливи одлуки. 

 

 

 

ПРЕДАВАЧ 

Рита Глигоријевска, м-р на правни науки – Раководител на Секторот за нормативна 

дејност, обуки и меѓународни односи во Бирото за јавни набавки, со долгогодишно 

искуство во областа на јавните набавки, концесиите и јавно-приватното партнерство. 

Коавтор на повеќе книги, прирачници и брошури од областа на јавните набавки. 

Задолжена за следење на примената на законската и подзаконската регулатива за 

јавни набавки и предлагач на измени и дополнувања на истите.   


