
 

 

 
 

П О К А Н А 

ЗА УЧЕСТВО НА ЕДНОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: 

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – ПРАШАЊА ШТО ТРЕБА ДА СЕ РАЗРЕШАТ 

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

Во пресрет на итните состојби во професионалните домени, се јавуваме со 
потребното знаење за задачите и предизвиците да бидат пресретнати и исполнети 
благовремено и квалитетно. Ни претставува задоволство да Ве поканиме на 
интерактивната работилница на тема: „НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – ПРАШАЊА 

ШТО ТРЕБА ДА СЕ РАЗРЕШАТ“. 

Деновиве особено е актуелно прашањето во врска со снабдувањето со електрична 
енергија. Со Законот за енергетика, пазарот на електрична енергија е отворен и секој 
потрошувач има право да го избере својот снабдувач. Сите договорни органи што не 
спаѓаат во категоријата „мали потрошувачи на енергија“ имаат обврска да изберат 
свој снабдувач. Доколку не избрале свој снабдувач, тие, се префрлени кај снабдувачот 
во краен случај, каде може да се снабдуваат најмногу до 90 дена. Снабдувачот во 
краен случај ја продава електрична енергија на пазарот по пазарни цени што ги 
објавува и ажурира на својата веб страница најмалку еднаш месечно. По истекот на 
рокот од 90 дена, операторот на електродистрибутивниот систем е должен да го 
прекине снабдувањето со електрична енергија на засегнатиот потрошувач, доколку 
не избрал свој снабдувач на отворениот пазар. 

Кои се учесниците на пазарот на електрична енергија, со кого треба да склучите 
договор за јавна набавка, како да се спроведе постапка за јавна набавка на 
електрична енергија и како да се постават барањата и критериумите врз основа на 
кои ќе се избере најповолниот понудувач? 

На оваа работилница ќе имате можност да добиете одговор на наведениве прашања, 
да се запознаете со барањата кои произлегуваат од Законот за енергетика и 
соодветните подзаконски акти, кои треба да се имаат предвид при спроведувањето 
на постапка за јавна набавка на електрична енергија.  

Оваа работилница ви нуди единствена можност преку презентирање на студија на 
случај – набавка на електрична енергија – да се запознаете со сите правила што 
произлегуваат од Законот за јавните набавки и Законот за енергетика на кои 
треба да внимавате при спроведување на наведенава набавка. 

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%. 

* Подолу се наведени информации за котизацијата. 

 

https://parkhotel.mk/


 

 

 

 

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 14 февруари 2020 г. и да го испратите на следната електронска пошта: 

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 

 

https://simpozion.mk/wp-content/uploads/2020/02/Пријавен-лист_Набавка-на-ел.енергија-18.02..doc
mailto:info@simpozion.mk

