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АГЕНДА ЗА ONLINE РАБОТИЛНИЦА 
„ПРЕДИЗВИЦИТЕ ПРИ ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО УСЛОВИ 

НА ПАНДЕМИЈА“ 
 

Датум на одржување: 16 Септември 2020 година 
Место на одржување: ONLINE 

 
09:50 – 10:00  

               
Регистрација на учесниците 

   
10:00 – 10:30  Сесија 1 

Презентација на новиот прирачник од областа на јавните набавки: 
„Практичен водич низ јавните набавки“ 
• Содржина на прирачникот 
• Области кои се обработени во прирачникот 
• Што може да се научи? 
• Насоки за постапување 
• Практични искуства  

 
10:30 – 11:30  Сесија 2 

Доделување на договорите за јавни набавки до 1000 евра, посебни услуги и 
исклучоци од примена на законот 
• Начин на постапување на договорните органи за набавка на стоки во постапка 

со преговарање без објавување оглас поради крајна итност
1
 (на пример 

средства за дезинфекција и слично); 
• Спроведување на набавките до 1000 евра со практични примери, кои и какви 

се законските ограничувања за овие набавки; 
• Како се спроведува набавката на посебни услуги; 
• Општи исклучоци од примена на законот 
• Исклучоци кои се однесуваат на јавните претпријатија во секторските дејности 
• Набавки помеѓу договорни органи со посебен осврт на (основачот и Јавните 

претпријатија / основачот и Акционерските друштва); 

  Прашања /одговори / дискусија 
 
11.30 – 11:45  Пауза 
 
 11.45 – 13.00  Сесија 3  

Видови постапки, измени на договорот за време на неговата важност  и 
начинот на постапување во изборниот период, со посебен осврт на 
склучувањето на анекс за продолжување на рокот за извршување поради 
објективни причини/пандемија од Коронавирусот Covid 19 
• отворена постапка; 
• ограничена постапка; 
• конкурентен дијалог; 
• партнерство за иновации; 
• конкурентна постапка со преговарање; 
• постапка со преговарање со објавување оглас; 
• постапка со преговарање без објавување оглас; 
• поедноставена отворена постапка; 
• набавка од мала вредност; 
• законски услови за анекс кон договорите / што треба да достави надзорниот 

орган за да се обезбеди законско постапување. 

                                                 
1
 член 55 став 1 точка г), член 55 став 6 и  член 77 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/19). 
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Прашања /одговори / дискусија 
 
13.00 – 13.15 Пауза 
 
13.15 – 14.30 Сесија 4    

Најчесто поставувани прашања во досегашната пракса – ќе се обработат 
прашањата кои најчесто ги поставуваат договорните органи во делот на: 

• дефинирање на критериуми за избор на најповолна понуда; 
• докажување на способноста; 
• користење на способност од други субјекти; 
• невообичаено ниска цена; 
• подизведувачи; 
• одлука за избор на најповолна понуда 
• досегашни искуства од областа на управна контрола / констатирани состојби / 

препораки за постапување. 

Прашања /одговори / дискусија 

 
Напомена: 
Сите учесници на работилниците ќе ја имаат ексклузивната можност по електронски пат (на email) 
да добијат процедура за доделување на договорите за јавни набавки заедно со ажурирана верзија на 
чек листите / прашања за олеснување и потврдување на правилноста во процесот на доделувањето 
на договори за јавни набавки за секој вид на постапка во Ексел формат и пишан наративен дел во 
ворд формат утврдени во ЗЈН, а поради дополнително објавените подзаконски акти во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ број 64/19, 86/19, 225/19 и 271/19, и тоа како што следува:  

 
1. Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со 

преговарање без објавување на оглас („Службен весник на РСМ“ бр.64/19); 
2. Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки („Службен весник на 

РСМ“ бр.64/19, 271/19); 
3. Правилник за начинот на избор на постапките кои ќе бидат предмет на управна контрола како и за 

начинот на водење на управна контрола („Службен весник на РСМ“ бр.64/19); 
4. Правилник за начинот на водење на евиденција на постапките за јавни набавки како и содржината на 

евидентната книга („Службен весник на РСМ“ бр.64/19); 
5. Правилник за содржината на записникот од извршената управна контрола („Службен весник на РСМ“ 

бр.64/19); 
6. Правилник за Програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и 

испитот, начинот на издавање и продолжување на потврдата за положен испит за лице за јавни 
набавки („Службен весник на СРМ“ бр.64/19); 

7. Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни 
набавки („Службен весник на РСМ“ бр.64/19); 

8. Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги 
(„Службен весник на РСМ“ бр.64/19); 

9. Тарифник за висината на надоместоците што ги плаќаат учесниците во едукацијата за јавни набавки 
(„Службен весник на РСМ“ бр.64/19); 

10. Тарифник се утврдува висината на надоместоците што ги плаќаат договорните органи и економските 
оператори за користење на Електронскиот систем за јавни набавки („Службен весник на РСМ“ 
бр.64/19); 

11. Уредба за престанување на важењето на Уредбата за услугите кои се предмет на договорите за јавни 
набавки на услуги („Службен весник на РСМ“ бр.86/19); 

12. Правилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината на образецот на извештајот од 
спроведената постапка („Службен весник на РСМ“ бр.225/19); 

13. Правилник за формата и содржината на записникот од отворањето на понудите („Службен весник на 
РСМ“ бр.225/19);  

14. Правилник за начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата на евалуација на понудите 
(„Службен весник на РСМ“ бр.225/19). 


