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АГЕНДА ЗА ONLINE РАБОТИЛНИЦА 

„ДВЕ ГОДИНИ ОД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - НАЈЧЕСТИ  
ПРАШАЊА И ДИЛЕМИ ВО ДОСЕГАШНАТА ПРАКСА “ 

 

Датум на одржување: 25 Март 2021 година 
Место на одржување: ONLINE 

 
09:30 – 10:00                 Регистрација на учесниците 
   
10:00 – 10:30  Сесија 1: Практичен водич низ јавните набавки 

 Кои се придобивките од водичот 

 Како е структуиран 
 Како може да се набави 

 

10:30 – 11:00  Сесија 2: Интерни упатства – добра пракса за внатрешна организација 
на јавните набавки 

 каква е улогата на лицата за јавни набавки 

 како најдобро да се организираат активностите поврзани со процесот 
на набавки, од планирањето до реализација на договорите 

 интерни упатства 

 каков треба да биде составот на комисиите за јавни набавки 

 која е улогата на одговорното лице 
 
11.00 – 11.30 Сесија 3: 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 
 
11.30 – 11.45  Кратка пауза 
 
11.45 – 12.45  Сесија 4: Најчести прашања во врска со постапките за јавни набавки 

 подготовка на тендерската документација 

 утврдување на способноста на понудувачите 

 утврдување на критериумите за избор на најповолна понуда 

 евалуација на понудите 

 невообичаено ниска цена 

 услови за користење на постапката со преговарање 
 

12.45 – 13.30  Сесија 5: Најчести прашања за исклучоците од примена на законот 

 правилна примена на законот кај набавките до 1000 евра со примери 

 најчести грешки кај набавките до 1000 евра 

 примена на исклучоците од член 23 од законот 
 

13.30 – 14.00   Други прашања од интерес на учесниците  
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