
 

 

 

ПОКАНА 

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) 

 
Целта на работилницата е? 

Сумирање и размена на искуство од примената на новите правила за јавни набавки 

кои доколку правилно се применуваат овозможуваат договорите за јавни набавки од 

одреден вид и вредност да се доделуваат преку транспарентни и конкурентни 

постапки кои обезбедуваат еднакви  можности  и  третман  за  сите  понудувачи и 

кандидати. 

Што ќе научите на оваа работилница? 

 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 поизведувачите; 

 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! 

 Објаснување на процесот за начинот на вршење управна контрола; 
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 Најчести наоди во управната контрола; 

 Како да ги имплементрирате укажувањата од управната контрола. 

 Разгледување на предложените прашања од страна на учесниците и 
дискутирање по истите; 
 

Како ќе ви помогне работилницата? 

Преку осознавање на начините со кои ќе ги решите и/или превенирате можните 

проблеми што се јавуваат во одделните фази од постапката за јавна набавка. 

Можноста за вашите проблеми и искуства да разговарате со искусeн професионалeц 

за набавки, исто така, ќе ви помогнат во правилната примена на актуелните правила 

за јавни набавки. Стекнатите знаења и вештини ќе можете да ги примените во 

секојдневното спроведување на набавките. 

 

За кого е наменета оваа работилница? 

Работилницата е наменета за 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. 

 
Како ќе се спроведе работилницата? 

На интерактивно ниво, со посочување примери, прашања, одговори и дискусии. На 

учесниците ќе им се овозможи да поставуваат прашања, да презентираат случаи од 

пракса, конкретни проблеми, за кои ќе добијат одговори и мислења. 

 

Кој е предавач на работилницата? 

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.   

 
Колку изнесува котизацијата за учество? 

Котизацијата за учество на работилницата изнесува 4.950 денари + 18% ДДВ. За две 

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

Во котизацијата е вклучено: учество на работилницата, кафе-пауза, ручек, работни 

материјали од работилницата и сертификат за учество. 

 



 

 

Како да се пријавите за учество на работилницата? 

Пријавувањето за учество на работилницата се врши најдоцна до 16 декември 

2019 год. (понеделник) со пополнување и испраќање на »ПРИЈАВНИОТ ЛИСТ« на 

следната електронска пошта: info@simpozion.mk.  

За сите дополнителни прашања и/или потребни информации во врска со 

работилницата, Ве молиме, слободно контактирајте нѐ на тел. 078 271 576 или на 

официјалната имејл адреса. 

 

Дополнителни информации 

Сите учесници ќе добијат: 

 сертификат за учество на работилницата, 

 работни материјали од работилницата.  

https://simpozion.mk/wp-content/uploads/2019/12/Пријавен-лист-ЈН_декември-2019.doc
mailto:info@simpozion.mk

