
 

 

 
 

П О К А Н А 

„ПЛАНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ И РЕШАВАЊЕ НА КОНКРЕТНИ  
ПРОБЛЕМИ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЈН ВО ПРАКСА “ 

– ЕДНОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ЗА ДО И ЕО – 

25 декември, преку платформата ZOOM  

 

ЗОШТО ВАКВА РАБОТИЛНИЦА?  

Со цел поголема ефективност и сигурност во спроведувањето на постапките за ЈН, 
Симпозион повторно ви нуди поинаква интерактивна обука-работилница за 
практична примена на одредбите од ЗЈН, односно, наместо класична обука со 
однапред подготвена, детална агенда, Ви даваме можност за Ваше директно учество 
во подготовка на истата. Оттука, Ве покануваме заедно со пријавниот лист да ни 
испратите конкретни прашања и проблеми со кои се среќавате секојдневно при 
спроведувањето на постапките за јавните набавки, за истите да бидат разработени и 
одговорени (решени) на денот на обуката од страна на стручни и искусни предавачи.  

Исто така, Ви потенцираме дека и на денот на обуката Вие, како економски оператори 
(ЕО) и договорни органи (ДО), ќе можете дополнително да поставувате конкретни 
прашања, кои ќе бидат  дискутирани и решени, и сето тоа со цел размена на искуства 
меѓу сите нас бидејќи искуството на секој поединец е искуство за сите учесници во 
јавните набавки. 

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОВАА РАБОТИЛНИЦА? 

Работилницата е наменета за договорни органи (одговорно лице, лица за јавни 
набавки, членови на комисии за јавни набавки, надворешни стручни лица кои ѝ 
помагаат на комисијата при евалуацијата), економски оператори (управители, лица 
кои ги подготвуваат понудите), 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. 

МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА: УЧЕЊЕ НИЗ ПРИМЕРИ ОД ПРАКСА 

Методологијата на работа подразбира комбинација на предавање и практична 
работа, при што акцентот се става на подготовка на планот за ЈН како и решавање на 
прашања и проблеми во ЈН со кои се среќаваме во пракса а се со цел правилна 
примена на одредбите од ЗЈН. Бројот на учесници е ограничен.   

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА РАБОТИЛНИЦАТА 

Работилницата ќе се одвива во текот на  еден ден со 2 блока од наставни сесии. 

 

https://simpozion.mk/wp-content/uploads/2020/12/Пријавен-лист_Планирање-и-решавање-на-конкретни-проблеми.doc


 

 

 

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.   
Татјана Пешевска, дипл. екк. – Внатрешен ревизор, овластен државен ревизор, 
меѓународно Сертифициран (CIPFA) внатрешен ревизор, сертифициран обучувач за 
јавните набавки со долгогодишно практично искуство во спроведувањето на 
постапките за доделување на договори за ЈН. 

КОЛКУ ИЗНЕСУВА КОТИЗАЦИЈАТА ЗА УЧЕСТВО? 

Котизацијата за учество на еднодневната работилница (на 25 декември – преку 
платформата ZOOM) изнесува 3.900,00 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 декември 2020 
година со пополнување и испраќање на пријавен лист на кој ќе бидат наведени и 
вашите конкретни прашања и проблеми од областа на јавните набавки, 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 

 

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 кој може да го преземете од линкот 
погоре и доставете го на следната електронска адреса: info@simpozion.mk.  

 

https://simpozion.mk/wp-content/uploads/2020/12/Пријавен-лист_Планирање-и-решавање-на-конкретни-проблеми.doc
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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 

 

 


