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Работилница: 
 

„ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО УСЛОВИ НА ЕКОНОМСКА И ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА“ 
 

6 Април 2022 година 
Хотел „Романтик“, Велешко Езеро 

 
 

АГЕНДА 
 
09:30 – 10:00  Пристигнување и регистрација на учесниците 
 
10:00 – 10:30  Јавните набавки во 2022 година - криза и нестабилни пазари 

− влијание на пандемијата врз постапките за јавни набавки 

− како да се управуваат договорите во услови на енергетска криза и 
нестабилен пазар? 

10:30 – 11:30   Набавка на електрична енергија како одговор на енергетската криза 

− дефинирање на тендерската документација за набавка на електрична 
енергија 

− посебен критериум за евалуација на цената кај набавката на електрична 
енергија 

− склучување договор за јавна набавка и заштитна клаузула 

11:30 – 12:00   Постапката со преговарање во услови на криза - што може, а што не? 

− причини од крајна итност за користење на постапката со преговарање 

− што треба да се има предвид при подготовката на барањето? 

− како најсоодветно да се образложат околностите што довеле до 
користење на оваа постапка? 

12:00 – 12:30   Пауза 
 
12:30 – 13:15  Најчести предизвици при подготовката на постапката за доделување 

договори за јавни набавки 

− кој ја подготвува тендерската документација? 

− економски најповолна понуда - најниска цена или најдобар однос меѓу 
цената и квалитетот 

− што кај оние видови набавки со регулирана цена 

− грешки во тендерската постапка - поништување на постапката или измена 
на тендерската документација 

13:15 – 14:00  Предизвици при спроведување на постапката за доделување договори 
за јавни набавки 

− како да избегнете жалби во текот на рокот за поднесување на понудите? 

− кога се потпишуваат изјавите за непостоење судир на интереси и кој ги 
потпишува? 

− групни понуди и поддршка од други субјекти 

− како се утврдува способноста кај поедноставената отворена постапка? 

 14:00 - 14:30  Измена на договорот за време на својата важност 

− кои се условите за измена на договорот? 

− како да се документираат причините за анекс кон договорот? 

− на што треба да се внимава? 

 
Дополнителни информации:  
#### Сите учесници на работилницата ќе добијат сет на работни материјали;    

#### Сите учесници ќе добијат Сертификат за учество на работилницата. 


