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АГЕНДА ЗА ONLINE РАБОТИЛНИЦА 

„ПЛАНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО УСЛОВИ НА COVID КРИЗАТА  
И НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ОД ПРАКСА“ 

 

Датум на одржување: 24 Декември 2020 година 
Место на одржување: ONLINE на платформата ZOOM 

 
09:30 – 10:00                 Регистрација на учесниците 
   
10:00 – 10:30  Сесија 1 

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 – 11:00  Сесија 2 
   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 
 
11.00 – 11.45  Сесија 3  

Изработка на планот за јавни набавки за 2021 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 – 12.30  Сесија 4    

Користење на постапката со преговарање во услови на COVID кризата 
− услови за користење на постапката со преговарање 

− влијание на пандемијата врз исполнетоста на условите за спроведување на 
пoстапката со преговарање 

− на што да се обрне внимание при документирање на условите за спроведување на 
постапката со преговарање 

 
12.30 – 13.00  Сесија 5 

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

− најчести грешки кај набавките до 1000 евра 

− евиденција на набавките до 1000 евра 

 
12.30 – 13.00   Прашања и одговори 
 
Напомена: 
Сите учесници на работилниците ќе имаат ексклузивна можност по електронски пат покрај работните материјали да 
добијат и сет на дополнителни материјали и Сертификат за учество. 


