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АГЕНДА ЗА РАБОТИЛНИЦА 

„ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ – ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ, 
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И НАЧИН НА ПОСТАПУВАЊЕ“ 

 

Датум на одржување: 22 јуни 2021 година 
Место на одржување: Хотел „Белви“ - Скопје 

 
 
09:30 – 10:00                 Пристигнување и регистрација на учесниците 
   
10:00 – 10:30 Сесија 1: Добра внатрешна организација на јавните набавки кај 

договорниот орган 

− која е улогата на лицата за јавни набавки кај договорниот орган 

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

− дали е потребно интерно упатство за јавни набавки 

− кој треба да членува во комисиите за јавни набавки 

− што смее, а што не смее одговорното лице 
 
10.30 – 11.30  Сесија 2: Подготовка на постапката за јавна набавка 

− 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 

− која постапка да се избере - услови за спроведување на постапката со 
преговарање 

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

− технички дијалог- кога и како да се спроведе 
 
11.30 – 12.00  Кафе пауза 
 
12.00 – 13.30  Сесија 3: Спроведување на постапката за јавна набавки 

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

− како да се пристапи кон евалуација на понудите 

− надворешни стручни лица, што смеат а што не смеат во текот на 
евалуацијата 

− 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 

− невообичаено ниска цена - кои се условите за отфрлање на понудите 

− предлог за избор или за поништување на постапката 

− 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 
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− реализација на договорот – кога се смета договорот за извршен 
 

13.30 – 14.30  Сесија 4: Исклучоци од примена на законот 

− правилна примена на законот кај набавките до 1000 евра со примери 

− примена на исклучоците од член 23 од законот 

− набавки на договорен орган од други субјекти кои се негови 
подружници 

− набавки на еден договорен орган од друг договорен орган врз основа 
на соработка меѓу нив 

 
14:30 – 15:00   Други прашања од интерес за учесниците 
 
15:00 – 16:00   Ручек 


