Почитувани,
Бидете пред времето. Бидете меѓу првите кои ќе ги зголемат своите знаења и ќе добијат насоки
за правилна примена на Законот за јавните набавки. Бидете меѓу првите кои ќе ги користите
најдобрите применети практики во областа на јавните набавки.
Бидете меѓу првите кои ќе го набават најновиот прирачник од областа на јавните набавки:
„Практичен водич низ јавните набавки",
подготвен од тимот познати и етаблирани автори и практичари: Рита Глигоријевска, Марија
Јованоска, Александар Аргировски и Горан Давидовски.
Прирачникот претставува комплексен и сеопфатен авторски труд во кој детално, текстуално и со
слики, на лесен и пристапен начин се разработени постапките за спроведување на јавните
набавки, давајќи патокази за правилна примена на законските одредби и презентирање на
најдобрите практики во сите фази од спроведувањето на постапките за јавни набавки,
започнувајќи од планирањето, изработката на тендерска документација и техничка
спецификација, евалуацијата и изборот на најповолна понуда, доделување договор за јавна
набавка, сè до фазата на управување со договорот.
Посебна тежина на прирачникот му даваат деловите во кои се презентирани: коментари и
препораки за примена на одредбите од законот, одговори на прашањата и дилемите од
досегашната примена на законот и тоа од аспект на договорните органи и од аспект на
економските оператори, како и деталните инструкции за користење на Електронскиот
систем за јавни набавки.
Актуелниот Закон за јавните набавки претставува квалитативен чекор напред во
спроведувањето на постапките за јавни набавки. Сепак, неговата практична примена ги покажа
потребите за давање на дополнителни насоки и одговори. За таа цел, ги поттикнуваме сите кои
се директно или индиректно инволвирани во областа на јавните набавки да го применуваат овој
практичен водич.
Прирачникот им го препорачуваме и на: креаторите на централните и на локалните политики; на
бизнис секторот; на академската јавност, на граѓанскиот сектор и на аналитичарите на
спроведувањето на јавните политики.
Авторскиот тим составен од познатите и етаблирани експерти и практичари е поттик повеќе да го
набавите овој прирачник. Со оваа активност, Здружението на финансиските работници ја
продолжува долгогодишната практика за обезбедување квалитетни материјали од областа на
јавните набавки.
За набавка на прирачникот „Практичен водич низ јавните набавки", Ве молиме пополнетиот
образец за нарачка на книгата да го испратите на email: zfrlsjpv@t.mk или на
kontakt_zfr@yahoo.com, а доколку повеќе преферирате, порачката можете да ја доставите и по
пошта на адреса:
Здружение на финансиските работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија
ул. „8-ми Септември“ бр. 82-4, пф 155, 1400 Велес.
За дополнителни информации можете да се обратите на телефонските броеви: 070/265401 и
043/230623.
Со почит,
Здружение на финансиските работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија
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