
 

 

 

А Г Е Н Д А 

ЗА ЕДНОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: 

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – ПРАШАЊА ШТО ТРЕБА ДА СЕ РАЗРЕШАТ 

(18 ФЕВРУАРИ 2020 ВО „PARK HOTEL & SPA“ – СКОПЈЕ) 

 

09.45–10.00  Пристигнување и регистрација на учесниците 

10.00–11.00  РЕГУЛАТИВАТА ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ VS. НАБАВКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 Дали Законот за јавните набавки се применува на набавка на електрична 

енергија? 

 Кои договорни органи треба да спроведат постапка за набавка на електрична 

енергија? 

 Кој вид на постапка треба да се примени? 

 Кои критериуми за способност треба да се бараат? 

 Како да се определи критериумот за доделување на договорот? 

 Дали е дозволено користење на способноста од друг субјект кај овој вид набавка? 

 Управување со договорот за набавка на електрична енергија. 

 Дали е дозволено менување на договорот за набавка на електрична енергија за 

време на неговата важност? 

Прашања и дискусија. 

11.00–11.30  Кафе-пауза 

11.30–12.30  БАРАЊАТА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД РЕГУЛАТИВАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

 Закон за енергетика; 
 Правилник за снабдување со електрична енергија. 

 
Прашања и дискусија. 

12.30–13.30  Пауза за ручек  

13.30–14.30 ПРЕГЛЕД НА ТЕНДЕРСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ СО НАВЕДУВАЊЕ НА ПРЕДНОСТИТЕ И  

  НЕДОСТАТОЦИТЕ  

 Разгледување на тендерски документации заради 

- утврдување недостатоци 

- анализа на барањата и критериумите 

- анализа на техничката спецификација 

- анализа на договорите 
 

14.30–15.00 ЗАВРШНИ СОГЛЕДУВАЊА 

https://parkhotel.mk/


 

 

 

ПРЕДАВАЧИ 

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.   

ВАЛЕНТИНА СТАРДЕЛОВА, ДИПЛОМИРАН ПРАВНИК И М-Р НА ЕВРОПСКИ ЕКОНОМСКИ СТУДИИ –

Раководител на секторот за енергетика во Министерство за економија. Повеќе од 10 

години работно искуство во законодавството во областа на енергетиката. Задолжена 

за следење и развој на политиката во енергетскиот сектор, транспозиција на 

европското енергетско законодавство во земјава и практична имплементација на дел 

од истото. Поседува работно искуство и во други области поврзани со економијата, 

вклучувајќи и спроведување јавни набавки. 

 


