
 

 

 
 

„ЧЕКОР ПО ЧЕКОР НИЗ ЈАВНИТЕ НАБАВКИ“ 
ТРИДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПОЧЕТНИЦИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 

25–27 ноември, преку платформата ZOOM 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ СЕСИИ 

ПРВ ДЕН 

10.00–11.30  РАБОТНА СЕСИЈА 1 – ВОВЕД ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ  

• Поим и предмет на јавните набавки. 

• Извори на правото во јавните набавки. 

• Институционална рамка во јавните набавки. 
• Јавните набавки во ЕУ. 
• Активности во јавните набавки. 
• Поим за ЕО (економски оператор) и ДО (договорен орган). 
• Спречување на корупцијата и на конфликтот на интереси. 

• Огласи и известувања. 

12.30–14.00  РАБОТНА СЕСИЈА 2 – ПЛАНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ И ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА 

• Кој го донесува Планот за јавни набавки (ПЈН), објавата, измената и 

дополнувањето? 

• Задолжителни елементи на ПЈН. 

• Определување на проценетата вредност на набавката. 

• Истражување на пазарот и комуникација со потенцијалните понудувачи. 

• Вредносни прагови на постапките и исклучоци. 

• Оформување на јавната набавка во делови. 

• Одлука за јавна набавка и формирање на Комисија за јавни набавки (КЈН). 

• Започнување на постапката за јавна набавка преку објавување на оглас. 

• Спроведување постапка за јавна набавка – отворена постапка. 

Практична вежба 

ВТОР ДЕН 

10.00–11.30  РАБОТНА СЕСИЈА 1 – ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

• Задолжителни елементи на тендерската документација (ТД). 

• Критериум за избор на најповолна понуда. 

• Критериуми за способност. 

• Технички спецификации. 

• Модел на договор за јавна набавка (ЈН).  

• Измена на ТД. 

• Заштита на правата на ЕО во текот на постапката за ЈН и постапување на ДО. 



 

 

 

 

12.30–14.00  РАБОТНА СЕСИЈА 2 –  ПОНУДАТА ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

• Самостојна понуда. 

• Групна понуда. 

• Понуда со подизведувач. 

• Понуда од странски субјект. 

• Прием и отворање на понудите. 

• Права на понудувачите при отворањето на понудите. 

• Евалуација на понудите. 

• Невообичаено ниска цена. 

• Правата на понудувачите по отворањето на понудите. 

• Одлука за избор на најповолна понуда. 

• Одлука за поништување на постапката за ЈН. 

Практична вежба 

ТРЕТ ДЕН 

10.00–11.30  РАБОТНА СЕСИЈА 1 – ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА 

ЈАВНИ НАБАВКИ 

• Заштита на правата на понудувачите по донесување на одлуката за избор на 

најповолна понуда или за поништување на постапката. 

• Услови за склучување на договор за ЈН. 

• Извршување на договорот. 

• Раскинување на договорот. 

• Измена на договорот во текот на неговата важност. 

• Прекршоци во јавните набавки. 

12.30–14.00  РАБОТНА СЕСИЈА 2 – УПРАВНА КОНТРОЛА И ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ 

НАБАВКИ 

• Кој и кога ја спроведува управната контрола? 

• Како се одвива процесот на управна контрола? 

• Начин на водење евиденција на постапките за јавни набавки во ЕСЈН. 

• Кога и зошто се објавува квартална евиденција? 

• Посебни начини за спроведување на постапката. 

Практична вежба 


