
 

 

 
 

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

25–27 ноември, преку платформата ZOOM 

ЗОШТО ВАКВА РАБОТИЛНИЦА?  

Доколку сте почетник во областа на јавните набавки и немате (или имате 
почетнички) познавања и искуства во овој специфичен професионален домен, со оваа 
работилница ќе ги стекнете сите елементарни знаења што се потребни за успешен 
почеток и ќе добиете продлабочени и применливи одговори на сите основни 
прашања. Едноставниот пристап и користењето на приспособена методологија, со 
многубројни примери од практиката, ќе ви овозможат да стекнете основна претстава 
за јавните набавки, за градбените елементи на целиот нивен систем, соодветно на 
новиот ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ. 

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОВАА РАБОТИЛНИЦА? 

Работилницата е наменета за сите заинтересирани лица, за вработени во договорни 
органи (ДО) или во економски оператори (ЕО), за невработени лица и поединци што 
сакаат да се преквалификуваат, за лица од академската заедница што ги истражуваат 
јавните набавки, за студенти што ги изучуваат јавните набавки, за невладиниот 
сектор, како и за сите лица чие работење е во допир со јавните набавки. 

За разлика од едукативните настани наменети за професионалци и искусни лица во 
областа на јавните набавки, кои постојат на пазарот, а кои подразбираат дека 
учесникот веќе има одредено знаење и работно искуство со јавните набавки, 
работилницата „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР НИЗ ЈАВНИТЕ НАБАВКИ“ е наменета исклучиво за лицата 
што немаат познавање од оваа материја или работно искуство, односно за 
почетниците во јавните набавки. 

МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА: УЧЕЊЕ НИЗ ПРИМЕРИ ОД ПРАКСА 

Методологијата на работа подразбира комбинација на предавање и практична 
работа, при што акцентот се става на учење од практични примери, додека 
теориското излагање на материјата е сведено на неопходен минимум заради 
разбирање на општите начела и структури. Стекнатото знаење од оваа област е 
проследено и со бенефитот од вмрежување со луѓе со исти или слични интереси, како 
и размената на искуство во натамошното работење. Бројот на учесници е ограничен.   

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА РАБОТИЛНИЦАТА 

Работилницата ќе се одвива во текот на 3 дена со по 2 блока од наставни сесии. 

КОИ СЕ ПРЕДАВАЧИ НА РАБОТИЛНИЦАТА? 

Професионални обучувачи, сертифицирани за обуки во областа на јавните набавки со 
долгогодишно и длабоко искуство во целокупната практика. 



 

 

КОЛКУ ИЗНЕСУВА КОТИЗАЦИЈАТА ЗА УЧЕСТВО? 

Котизацијата за учество на тридневната работилница (од 25 до 27 ноември – преку 
платформата ZOOM) изнесува 8.400,00 денари + 18% ДДВ. 

Дополнителен попуст: за две или повеќе пријавени лица од иста институција или 
фирма, следува попуст од 10%. 

КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦАТА? 

Пријавувањето за учество на работилницата се врши најдоцна до 23 ноември 2020 
година со пополнување и испраќање на пријавен лист на следната електронска 
адреса: info@simpozion.mk 

За сите дополнителни прашања и потребни информации во врска со работилницата, 
слободно контактирајте нè на тел. 078 271 576 или на официјалната имејл адреса. 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

Сите учесници на работилницата добиваат: 

✓ сертификат за учество на работилницата 
✓ работни материјали од работилницата 
✓ обрасци што се користат во постапките за јавни набавки 

 
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 вклучен ДДВ, Ве 
молиме пополнете го образецот за нарачка во прилог и доставете го на следната 
електронска адреса: info@simpozion.mk.  

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 
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