ПОКАНА
за учество на тридневен стручен семинар
„ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО УСЛОВИ НА НЕИЗВЕСНОСТ И КРИЗА“
(28–30 СЕПТЕМВРИ ВО БЕЛГРАД, Р. СРБИЈА)
Тековните околности на економска и енергетска криза, како и неочекуваните
пазарни промени најдиректно ги засегаат јавните набавки, создавајќи услови на
висока неизвесност и отворајќи бројни прашања кај договорните органи и
економските оператори. За да ја пресретнеме потребата од стручно и квалитетно
одговарање на овие предизвици, СИМПОЗИОН внимателно осмисли програма и
воспостави соработка со најстручните лица во областа на јавните набавки, со цел да
го спроведе претстојниот тридневен стручен семинар „ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО УСЛОВИ НА
НЕИЗВЕСНОСТ И КРИЗА“. Целта на сеопфатната агенда на семинарот е да ги подготви
ДОГОВОРНИТЕ ОРГАНИ со клучните сознанија и искуства за однапред да ги препознаат и
превенираат ризиците кои можат да се јават при реализација на договорите за јавни
набавки во нестабилните пазарни и економски услови. Во исто време, содржините на
семинарот темелно ќе ги опфатат и проблемите со кои се соочуваат ЕКОНОМСКИТЕ
ОПЕРАТОРИ, демонстрирајќи како преку анализа на ризиците да можат да подготват
прифатливи и конкурентни понуди во услови кога има нарушување на синџирите на
снабдување, со цел да се избегне предвременото раскинување на договорите.
Семинарот ќе се реализира според подолу приложената агенда во периодот од 28–30
септември 2022 година, во Белград, Република Србија. Изборот на локацијата на
семинарот го направивме следејќи ги Вашите очекувања и барања во текот на
годинашната едукативна програма, воедно барајќи најдобри стандарди за
спроведување на семинарот и на патувањето. За да обезбедиме квалитетен престој и
да ја поткрепиме агендата на семинарот, внимателно ја разработивме тридневната
програма на патувањето, која Ви е достапна во продолжение.
Главните засегнати лица и групи што имаат битен интерес за учество во овој
семинар се ДОГОВОРНИ ОРГАНИ (одговорни лица, лица на раководни позиции, членови
на комисии за јавни набавки и стручни комисии, лица за јавни набавки и други лица
вработени кај договорните органи), ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ (одговорни лица, лица кои
ги подготвуваат понудите и лица кои ја следат реализацијата на договорите), лица
кои сакаат професионално да се занимаваат со јавни набавки, невработени
заинтересирани лица, адвокати кои се занимаваат со заштита на правата на
економските оператори и други заинтересирани лица кои од различен аспект се
поврзани со јавните набавки.
Со оглед на ограниченоста на капацитетите и важноста на навременото оформување
група, даваме предност на првопријавените. За учесниците пријавени до 2
септември 2022 година, Симпозион обезбедува 5% попуст на аранжманот и
котизацијата.
Котизацијата за семинарот изнесува 8.500,00 денари. За пријавите испратени до 2
септември, цената за котизација со 5% попуст изнесува 8.075,00 денари.

Цената за котизација вклучува: полно учество во работните сесии на тридневниот
семинар, користење на конференциска сала, 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 21.950,00 денари за сместување во
двокреветна соба. За сместување во еднокреветна соба, се доплаќа 1.000,00 денари.
За пријава испратена до 2 септември, цената на аранжманот со 5% попуст по лице
за сместување во двокреветна соба изнесува 20.853,00 денари.
Детален опис на елементите опфатени со цената на аранжманот е даден во
ПРОГРАМАТА ЗА ПАТУВАЊЕ., која Ве покануваме да ја разгледате.
Заради квалитетот на семинарот, бројот на учесници е ограничен. Пријавувањето за
учество на семинарот е отворено најдоцна до 23 септември 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 ТРАВЕЛ ТУДЕЈ – Скопје
Адреса: ул. Народен фронт бр.19а (ТЦ Б.Хилс), Скопје
Сметка бр. 210071635330103
НЛБ Тутунска Банка АД – Скопје
ЕДБ: МК4080016561868
Контакт тел. бр.: 075 618 622

АГЕНДА
на тридневниот стручен семинар
„ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО УСЛОВИ НА НЕИЗВЕСНОСТ И КРИЗА“
(28–30 СЕПТЕМВРИ ВО БЕЛГРАД, Р. СРБИЈА)

ПРВ ДЕН
СРЕДА, 28 СЕПТЕМВРИ
16.00–17.30 ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО УСЛОВИ НА ЕКОНОМСКА И ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА
▪

Анализа на актуелните случувања со јавните набавки во услови на економска и
енергетска криза.

ВТОР ДЕН
ЧЕТВРТОК, 29 СЕПТЕМВРИ
09.30–11.00 ИЗВРШУВАЊЕ

НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО УСЛОВИ НА ПАЗАРНА

НЕИЗВЕСНОСТ

▪

Како преку следење на реализацијата на договорите за јавни набавки навремено да
ги препознавате предизвиците?

▪

Со кои предизвици можете да се соочите при реализацијата на договорите во услови
на пазарна неизвесност?
11.00–11.30 КАФЕ ПАУЗА
11.30–13.00 ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НИВНАТА ВАЖНОСТ

▪

Дали е дозволено менување на склучениот договор за јавна набавка?

▪

Што во случај кога ќе настапат промени што доведуваат до нарушувања на цените
или синџирите на снабдување?

▪

Како промените во технологијата влијаат врз извршувањето на договорот за јавна
набавка?

▪

Влијанието на „променетите околности“ и на „вишата сила“ врз реализацијата на
договорите за јавни набавки.

▪

Дали вишата сила и променетите околности може да доведат до престанок или, пак,
до измена на договорите за јавни набавки?

▪

Што влијае врз одлуката на договорниот орган дали ќе пристапи кон измени на
договорот за јавна набавка или ќе спроведе нова постапка за јавна набавка?

ТРЕТ ДЕН
ПЕТОК, 30 СЕПТЕМВРИ
09.30–11.00 ПРОМЕНА НА ЦЕНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ВО ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
▪

Кои случаи за измена на договорот за јавна набавка можат однапред да се предвидат
во тендерската документација?

▪

Можности и начини на дефинирање на клаузули за корекција на цена во тендерската
документација и нивна примена при реализацијата на договорите.

▪

Начини за пресметување на разликите во цената кај одредени набавки.

▪

Начини за докажување на настанатите разлики во цената.

НАПОМЕНА:
Можни се измени во агендата, согласно со потребите на учесниците и развиените
дискусии за време на семинарот.
ПРЕДАВАЧИ
М-Р АЛЕКСАНДАР АРГИРОВСКИ – државен советник во БИРОТО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, со
долгогодишно искуство во областа на јавните набавки, концесиите и јавноприватното партнерство.
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
предлагач на нејзини измени и дополнувања.

