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ХОТЕЛ ОАЗА ШТИП

21-22 мај 2015
Дводневна обука – работилница за јавни набавки

наменета за Договорни органи и Економски оператори
Тематска обука (работилница) со размена на искуства и практични примери за правилно 

спроведување на постапките за доделување на договори за јавни набавки и најава на 
новите измени во ЗЈН

10.00 – 11.30               Работна програма
11.30 – 11.45                Кафе – пауза
11.45 –14.00                Работна програма
14.00 – 15.00              Ручек
15.00 – 15.45               Прашања и дискусии
15.45 – 16.00               Кафе – пауза 

Предавачи:
Маја Малахова м-р правни науки - Претседател на Државна комисија за жалби по јавни набавки, со 
долгогодишно искуство во областа на јавните набавки особено во делот на правната заштита и 
одлучувањето по жалби во Комисијата за жалби по јавни набавки при Владата на Република Македонија и во 
Државната комисија за жалби по јавни набавки, како и претходно искуство како судија и адвокат.

Татјана Пешевска дипл.екк. - Раководител на внатрешна ревизија при АД МЕПСО Скопје, Овластен Државен 
Ревизор, Сертифициран обучувач за јавните набавки со долгогодишно практично искуство во 
спроведувањето на постапките за доделување на договори за ЈН.

Ирена Стоименова дипл.екк. - Советник за комерцијални работи во АД ЕЛЕМ, Сертифициран обучувач за 
јавните набавки, со долгогодишно практично искуство во спроведувањето на постапките за доделување на 
договори за ЈН во Министерство за финансии, Град Скопје и АД ЕЛЕМ, искуство во имплементирање на 
Законите од други области (Закон за градење, Закон за минерални суровини и др.) во склад со ЗЈН.

Четврток, 21.05.2015         

Пријавување за учество на дводневната обука (работилница) трае до 19.05.2015 год. (вторник) на 
телефон: 02/3221-091, 02/3237-465 и на е-пошта: practicum@akademik.com.mk
-Цената за учество на дводневната обука (работнилница) за едно лице е 6.100,00 ден. + 18% ДДВ.
-За пријавени 3 и повеќе лица од една компанија добивате 10% попуст.
-Во цената за учество на семинарот се вклучени: работни материјали, акредитација за учество, ручек, 
кафе и вода за време на паузите и сертификат за учество на обуката.

Ноќевање во хотел Оаза, Штип: 
-Еднокреветна соба (ноќевање и доручек) – 1.600,00 ден.
-Двокреветна соба (ноќевање и доручек) – 1.100,00 ден. (цената е за едно лице)
За резервации и информации за сместување во хотел Оаза, Ве молиме обратете се на тел.: 032/390-899 и 
на е-пошта: oazahotel@oazahotel.com.mk 
При резервација на соба задолжително напоменете дека сте учесник на дводневната обука 

Петок, 22.05.2015     
           
10.00 – 11.30               Работна програма
11.30 – 11.45                Кафе – пауза
11.45 – 14.00               Работна програма
14.00 – 15.00              Ручек
15.00 – 15.45               Прашања и дискусии
15.45 – 16.00               Кафе – пауза 



РАБОТНА ПРОГРАМА 

1. Подготовка на Технички спецификации за ЈН на стоки со цел добивање согласност од Советот за ЈН – 
досегашни искуства, најчести грешки и упатства со примери:

а) Канцелариски материјали
б) Средства за хигиена
в) Прехрамбеани продукти
г) Примери за Технички спецификации по барање на слушателите

2. Нацрт измени на ЗЈН во однос Техничките спецификации

3. Дефинирање на критериумите за економска, техничка и професионална способност и стандарди за 
системи за квалитет на економските оператори, со цел добивање на согласност од Советот за ЈН – 
досегашни искуства, најчести грешки и упатства со примери:

a) Услуги за секојдневно и периодично одржување на хигиена
б) Имплементација на систем за управување со потрошувачка на енергија и гориво согласно 

принципите на ISO50001
в) Избор на ревизорска куќа за независна ревизија на финансиското работење на договорниот 

орган
г) Услуги за осигурување на имот и лица кај договорниот орган

4. Нацрт измени на ЗЈН во однос на Критериумите за способност

5. Најнови измени во ЗЈН при барање на согласност од Советот за ЈН:
a) Дополнување на содржината на Барањето
б) Задолжителна „Изјава“ за дополнителни работи
в) Рок и начини на одлучување на Советот за ЈН
г) Лимитирање во број на повторени Барања за добивање согласност за ист вид постапка за 

доделување на договор за ЈН (ОП и ПБПП)

6. Нацрт измени на ЗЈН во Постапките со барање за прибирање на понуди
a) Негативна референца при докажување на способноста
б) Потпишување на Изјавата за независна понуда

7. Нацрт измени на ЗЈН при евалуација на понудите
8. Нацрт измени на ЗЈН кај Постапките со преговарање без претходно објавување на оглас за 

изведување на работи

9. Електронски систем на јавни набавки –практични примери и решенија на можни проблеми со најава 
на измените во ЗЈН во однос на ЕСЈН. Е-аукција и конечна цена.

a) Правна рамка за Е – набавки во Р.Македонија
б) Најнови измени во ЗЈН во користењето на Електронскиот систем за јавни набавки
в) Предности во спроведување на Е-набавки во однос на спроведување на набавките во хартиена 

форма
г) Правила за користење на ЕСЈН и Е-архива
д) Правила за Е-аукција и кога истата не се користи
ѓ) Надградба на ЕСЈН – нови функционалност

10. Државна комисија за жалби по јавни набавки – искуства,практични примери и упатства при 
постапување по жалби(документираност на постапката, образложенија во жалби иодговори по 
добиена жалба, рокови за постапување) со права иобврски надоговорните органи и економските 
оператори вожалбените постапки.

a) Надлежности на ДКЖЈН и распределба на добиените предмети
б) Решавање по жалби на Решенија донесени од Советот за ЈН
в) Решавање по жалби во постапките за јавни набавки
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