ПОКАНА
за учество на тридневен стручен семинар
ОДГОВОРИ НА АКТУЛЕНИ ПРАШАЊА ОД ПРАКТИКАТА
ВО ОБЛАСТА НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ
(5–7 МАЈ ВО НОВИ САД, Р. СРБИЈА)
Препознавајќи ја важноста од темелна тематска работа и дискусија за тековните
грешки, дилеми во практиката на јавните набавки во дадениов момент, СИМПОЗИОН го
организира тридневниот стручен семинар „ОДГОВОРИ НА АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ОД
ПРАКТИКАТА ВО ОБЛАСТА НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ“, на кој ни претставува задоволство да Ве
поканиме. Како што укажува насловот на претстојниот семинар, овде си задаваме цел
да ја преиспитаме практиката во секоја фаза од спроведувањето на постапките за
јавни набавки, која во изминатиот период покажува дека сè уште постојат низа
слабости, и покрај тоа што со воведувањето на новиот ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ во април
2019 година се постигна значително подобрување на законската регулатива во
областа на јавните набавки. Со овој едукативен настан ги таргетираме и сакаме да ги
елиминираме токму тие слабости, пренесувајќи нови и важни увиди, упатства и
искуства.
Во рамките на четири работни сесии, на семинарот ќе бидат опфатени неколку
множества од важни теми поврзани со предизвиците со кои се соочуваат договорните
органи при подготовката на тендерската документација, евалуацијата на понудите и
најчестите пропусти и грешки во практиката, утврдени од страна на понудувачите и
ДКЖЈН; управување со договорите за јавна набавка и можните измени на договорот во
текот на неговата важност поради значително зголемување на цените, како и застој и
доцнење во снабдувањето со материјали и опрема – како за работите, така и за
стоките и услугите.
Семинарот ќе се реализира според подолу приложената агенда во периодот од 5–7 мај
2022 година, во НОВИ САД, Република Србија.
Земајќи ги предвид Вашите потреби, барања и очекувања, едукативните блокови се
внимателно конципирани и содржините се соодветно разработени за да одговараат
максимално на интересите и на договорните органи (лица за јавни набавки, членови
на комисии за јавни набавки и одговорни лица) и на економските оператори (лица
кои ги изготвуваат и поднесуваат понудите и одговорни лица). Материјалот што ќе
биде предмет на настава и дискусија е, секако, од интерес и за сите лица чие работење
е посредно или непосредно поврзано со јавните набавки. Семинарот ќе се потпира врз
сериозното професионално знаење и искуството на предавачите, според што
најавуваме висококвалитетен едукативен настан, кој ќе биде во функција на
унапредување на Вашето знаење за јавните набавки и неговата практична примена.
Со оглед на ограниченоста на капацитетите и важноста на навременото оформување
група, даваме предност на првопријавените. Ве информираме дека доколку се
пријавите до 1 април 2022 година, добивате 5% попуст на аранжманот и
котизацијата.

• Котизацијата за семинарот изнесува 6.950,00 денари + 18% ДДВ. За пријава
испратена до 1 април, цената за котизација со 5% попуст изнесува 6.603,00
денари + 18% ДДВ.
Цената за котизација вклучува: полно учество во работните сесии на
семинарот, користење на конференциска сала, две кафе-паузи, сертификат за
учество, работен материјал од семинарот, како и непосредна комуникација со
предавачите за надминување на Вашите прашања и дилеми.
• Цената за аранжманот по лице изнесува 19.350,00 денари за сместување во
двокреветна соба. За сместување во еднокреветна соба се доплаќа 620,00
денари. За пријава испратена до 1 април, цената на аранжманот со 5% попуст
по лице за сместување во двокреветна соба изнесува 18.383,00 денари.
Детален опис на елементите опфатени со цената на аранжманот е даден во
ПРОГРАМАТА ЗА ПАТУВАЊЕ.
Заради квалитетот на семинарот, бројот на учесници е ограничен. Пријавувањето за
учество на семинарот е отворено најдоцна до 29 април 2022 г. со пополнување и
испраќање на пријавниот лист на следната електронска адреса: info@simpozion.mk
Напомена: Пропишаните протоколи за заштита од COVID-19 ќе бидат во целост
применети. Потребно е сите учесници на обуката задолжително да се информираат и
да ги почитуваат актуелните мерки за COVID-19, донесени од страна на надлежните
органи на државна управа во двете земји.
За сите дополнителни прашања и потребни информации во врска со семинарот,
слободно контактирајте нè на тел. 078 271 576 или на официјалната имејл адреса.

Информации за уплата на котизација за семинарот:
Примач: СИМПОЗИОН ДООЕЛ – Скопје
Адреса: ул. Франклин Рузвелт бр.54/16, Скопје
Сметка бр. 210071635330103
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
ЕДБ: МК4080016561868
Контакт тел.бр: 078 271 576
Информации за уплата на аранжманот:
Примач: ТА ЕЛИДА ТУРС
Адреса: ул. Македонски просветители бр. 5, Охрид
Сметка бр. 240 1200010055 25
Уни Банка АД Скопје
ЕДБ: 4020002132171

АГЕНДА
на тридневниот стручен семинар
ОДГОВОРИ НА АКТУЛЕНИ ПРАШАЊА ОД ПРАКТИКАТА
ВО ОБЛАСТА НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ
(5–7 МАЈ ВО НОВИ САД, Р. СРБИЈА)
ПРВ ДЕН
ЧЕТВРТОК, 5 МАЈ
15.00–16.30 ПРЕДИЗВИЦИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ПРВ ДЕЛ)
➢ Дали тендерската документација се подготвува согласно со законот и дали
овозможува спроведување на конкурентна постапката за јавна набавка?
➢ Како постапува договорниот орган кога економските оператори бараат измени на
условите и барањата во тендерската документација?
➢ Разлики во цената (корекција на цени) – дали и кога може да се предвидат?
➢ Поништување на постапките од страна на договорниот орган заради пропусти во
тендерската документација и пристапот на ДКЖЈН во случај на жалба!

16.30–17.00 Кафе-пауза
17.00–18.30 ПРЕДИЗВИЦИ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ВТОР ДЕЛ)
➢ Кои се најчестите предизвици поврзани со техничките спецификации од аспект на
понудувачите и договорните органи?
➢ Услови за квалитативен избор на економските оператори и докажување на
способноста – утврдени најчести пропусти и дилеми преку примери од практиката.
➢ Кога критериум за избор да биде најниската цена, а кога најдобриот однос меѓу
цената и квалитетот?
➢ Управна контрола и правна заштита во постапките за јавни набавки. Која е
разликата и што значи тоа од аспект на договорните органи и понудувачите?

ВТОР ДЕН
ПЕТОК, 6 МАЈ
15.00–16.30 ЕВАЛУАЦИЈА НА

СПОСОБНОСТА И ПОНУДИТЕ

➢ Кои се критичните точки во постапката за преглед и евалуација на понудите?
➢ Користење способност од други субјекти – предизвици и дилеми поврзани со група
на понудувачи, поддршка или подизведувач.
➢ Појаснување и дополнување на документацијата за способност – што е дозволено
да се појасни/дополни, а што не?
➢ Евалуација на понудите – најчести пропусти и грешки во практиката утврдени од
страна на понудувачите и ДКЖЈН!
➢ Проверка на понуда со невообичаено ниска цена – пред или после е-аукција?
16.30–17.00 Кафе-пауза
17.00–18.30 УПРАВУВАЊЕ СО ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
Зошто договорите за јавни набавки треба да се следат ?
Со кои предизвици при извршувањето на договорите можете да се соочите?
Дали договорот за јавна набавка во текот на реализацијата може да се менува?
Кои измени на договорот за јавна набавка се дозволени, а кои се сметаат за
значителни?
➢ Дали може да има измени на договорите во услови на пандемија и глобална
криза поради зголемување на цените, застој и доцнење во снабдувањето со
материјали и опрема?
➢ Кога може да се пристапи кон раскинување на договорот?
➢
➢
➢
➢

НАПОМЕНА:
Можни се измени во агендата согласно со потребите на учесниците и развиените
дискусии за време на семинарот.

Прочитајте повеќе за предавачите подолу во овој документ.

ПРЕДАВАЧИ
М-Р РИТА ГЛИГОРИЈЕВСКА – 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. Задолжена за
следење на примената на законската и подзаконската регулатива за јавни набавки и
носител на предлози за нивни измени и дополнувања.
АНЕТА СТЕВКОВСКА – член на ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ,
со долгогодишно искуство во областа на јавните набавки од аспект на договорни
органи и обезбедување на правна заштита во постапките.

