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АГЕНДА ЗА ONLINE РАБОТИЛНИЦА 

„ВРЕМЕ Е ЗА НОВИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2022 ГОДИНА,  
ПРАКСА И ИСКУСТВА“ 

 

Датум на одржување:   23 декември 2021 година 
Место на одржување:   Online на платформата ZOOM 
 

09:30-10:00  Регистрација на учесниците 
 

10:00-10:30  Внатрешна организација и подготвителни активности за изработка на 
планот за јавни набавки 
- кој го подготвува годишниот план 
- прибирање на потребите кај договорниот орган 
- анализа на пазарот и на претходните искуства со исти или слични набавки 
- проценување на вредноста на набавката 

 

10:30-11:15  Планирање на групни набавки и повеќегодишни договори 
- предности и недостатоци на групните набавки 
- предности и ризици на повеќегодишните договори 
- рамковна спогодба или договор 
- временски ограничувања на рамковните спогодби 

 

11:15-11:45  Изработка на планот за јавни набавки за 2022 година и објавување на ЕСЈН 
- усвојување на планот кај договорниот орган 
- објавување на планот на ЕСЈН 
- измени и дополнувања на планот 

 

11:45-12:00  Кратка пауза 
 

12:00-13:00  Најчести дилеми и прашања од пракса при подготовка на постапката 
- кој ја подготвува тендерската документација 
- како да се утврдат критериумите за способност 
- економски најповолна понуда - најниска цена или најдобар однос меѓу цената и 

квалитетот 
- електронска аукција – да или не 
- што кај оние видови набавки со регулирана цена 
- грешки во тендерската постапка - поништување на постапката или измена на 

тендерската документација 
- технички дијалог- кога и како да се спроведе 

 

13:00-14:00  Најчести дилеми и прашања од пракса при спроведување на постапката 
- како да избегнете жалби во текот на рокот за поднесување на понудите 
- како да се пристапи кон евалуација на понудите 
- кога се потпишуваат изјавите за непостоење судир на интереси, кој ги потпишува 
- групни понуди и поддршка од други субјекти 
- како се утврдува способноста кај поедноставената отворена постапка 
- како да се пристапи кон вложените жалби при подготовка на одговорот 
- анекс на договорите – кои се условите за измена на договорот за време на 

неговата важност 
- реализација на договорот – кога се смета договорот за извршен 
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