
 

 

 
 

П О К А Н А 
ЗА ЕДНОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: 

ЈАВНИТЕ НАБАВКИ – ПРЕДИЗВИЦИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВАМЕ 

СУМИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ДОСЕГАШНАТА  

ПРИМЕНА  НА ПРАВИЛАТА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 
 

Два работни термини за обуката: 

18 септември – преку платформата ZOOM 

или 

22 септември – на отворено, во ресторанот „Ореов лад“ во Скопје 

 

ЦЕЛТА НА РАБОТИЛНИЦАТА Е? 

Изминаа 18 месеци од почетокот на примената на новиот ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ – 

временски период што, иако е релативно краток, сепак е доволен за да се дадат 

посеопфатни согледувања во однос на предностите и предизвиците од новите 

законски решенија.  

Јавните набавки се сложена и динамична материја и затоа ниту еден закон не може и 

не ги уредува сите ситуации што може да се јават во практиката. 

Оттука, сумирањето на резултатите од досегашната примена на ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 

НАБАВКИ, со цел добивање јасен приказ за правилната примена на правилата и 

најдобрите практики поврзани со различните фази од процесот на набавка е од 

исклучително значење.  

Ги охрабруваме сите директно или индиректно, инволвирани во јавните набавки да 

се пријават на оваа обука и да учествуваат во важната размена на искуствата од 

примената на новиот законот. 

ШТО ЌЕ НАУЧИТЕ НА ОВАА РАБОТИЛНИЦА? 

▪ Како правилно да ги примените правилата за набавки во различните фази од 

процесот на набавка; 

▪ Како правилно да го спроведете процесот на планирање; 

▪ Како правилно да ја подготвите тендерската документација; 

▪ Како правилно да ја спроведете евалуацијата на понудите;  

▪ Како да ја изберете најповолната понуда; 

▪ Како правилно да го управувате договорот за јавна набавка; 

▪ На кој начини се докажува способност кај групна понуда, поддршка и 

подизведувач; 

▪ Ќе добиете коментари и препораки за примена на одредбите од законот; 

http://oreovlad.com.mk/
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▪ Ќе добиете одговори на прашањата и дилемите со кои 

сте се сретнале во досегашната практика; 

 

Истовремено, ќе имате можност директно, од еден од авторите на најновиот труд од 

областа на јавните набавки, „ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ НИЗ ЈАВНИТЕ НАБАВКИ“, да се запознаете со 

неговата содржина и да се уверите дека истиот ќе Ви послужи како алатка преку која 

ќе да добиете одговор на бројни прашања што Ви создаваат одредени дилеми или 

недоумици.  

 

КАКО ЌЕ ВИ ПОМОГНЕ РАБОТИЛНИЦАТА? 

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

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

Можноста за вашите проблеми и искуства да разговарате со искусни професионалци 

за набавки, исто така, ќе ви помогне 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 ѝ помагаат на 

комисијата при евалуацијата, економски оператори, лица од академската заедница 

кои ги изучуваат јавните набавки, студенти кои ги изучуваат јавните набавки, 

невладиниот сектор, кој будно ја следи состојбата во важните домени на нашата 

држава, и сите лица чие работење е во допир со јавните набавки. 

 

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 

сопствената и од општата практика, како и конкретни проблеми, за кои ќе добијат 

одговори и мислења. 

 

КОИ СЕ ПРЕДАВАЧИ 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.   

https://simpozion.mk/prakticen-vodic-niz-javnite-nabavki/


 

 

КОЛКУ ИЗНЕСУВА КОТИЗАЦИЈАТА ЗА УЧЕСТВО? 

Котизацијата за учество на работилницата на 18 септември – преку платформата 

ZOOM изнесува 3.000 денари + 18% ДДВ 

Котизацијата за учество на работилницата 22 септември – на отворено, во 

ресторанот „Ореов лад“ во Скопје – изнесува 4.950 денари + 18% ДДВ. Во цената е 

вклучено кафе, вода и ручек. Работилницата на отворено ќе се одржи согласно 

Протоколот за организација на обуки пропишан од страна на Владата на Република 

Северна Македонија. 

Дополнителен попуст: за две или повеќе пријавени лица од иста институција, 

следува попуст од 10%. 

КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦАТА? 

Пријавувањето за учество на работилницата се врши најдоцна до 17 септември 2020 

год. за работилницата што ќе се одржи на 18.09.2020 (од 10.00 до 14.00 часот) и 

најдоцна до 18 септември за работилницата што ќе се одржи на 22.09.2020 година 

(од 10.00 до 15.00 часот) 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 на обуката ќе добијат: 

✓ сертификат за учество на работилницата, 

✓ работни материјали од работилницата 

 

НАРАЧКА НА КНИГА 

Доколку сакате да обезбедите примерок од книгата „Практичен водич низ јавните 

набавки“, во авторство на Рита Глигоријевска, Марија Јованоска, Александар 

Аргировски и Горан Давидовски, по цена од 5.950,00 денари со ДДВ, Ве молиме 

пополнете го обазецот за нарачка во прилог и доставете го на следната мејл адреса 

info@simpozion.mk. За повеќе информации околу изданието, Ве молиме 

консултирајте ја соодветната објава на нашиот сајт. 

 

https://simpozion.mk/јавни-набавки-предизвици_пријавен-ли/
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ИНФОРМАЦИИ ЗА УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА/НАРАЧКА НА КНИГА 

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 


