
Асоцијација на професионалци во 
јавните набавки во Република Македонија      

сметка бр. 270-0726791601.08 Халк Банка

даночен број: 4080018572328

Почитувани, Асоцијацијата на професионалци во јавни набавки – АПЈН, Ве информира
дека на 14, 15 и 16 декември 2018 година ќе одржи обука на тема „НОВИНИ ВО

СИСТЕМОТ ЗА  ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, КАКО И КОГА ДА СЕ
ПОДГОТВИТЕ ЗА ПРИМЕНА НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ

НАБАВКИ“

Ве покануваме да учествувате на обука која на Вас и на Вашите вработени ќе им
овозможи да се стекнат со повеќе можности во спроведување на тендерски постапки и
запознавање со новиот Закон за јавните набавки. Обуката ќе се одржи во Битола во Хотел
Епинал од 14 декември (Петок) до 16 декември (недела). 

-Учесниците  треба  да  се  пријават  најдоцна  до  07  декември во  Асоцијацијата  кај
Андријана – тел за контакт : 078 497 412 или на е-маил: contact@apjn.mk

-Резервациите  за  сместувањето се  прават  директно  во  хотелот  преку  контакт  лице
Љубица Спасовска – тел :  047 224 777

АГЕНДА ЗА ОБУКА НА ТЕМА 

„НОВИНИ ВО СИСТЕМОТ ЗА  ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, КАКО И КОГА
ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА ПРИМЕНА НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА

ЈАВНИТЕ НАБАВКИ“
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На овој семинар ќе се дадат одговори на многу прашања поврзани со
управувањето на јавните набавки. Ќе се направи паралела на постојното
законско решение наспроти предлог- новиот закон за јавните набавки. 

Што предвидува Предлог-законот, какви обврски и одговорности ќе
имаат учесниците во постапката,  кои се најзначајните новини со кои се
означува реформата во системот за јавни набавки.

Исто така бидејќи следи период на подготовка на новите планови за
јавни набавки ќе се обрне внимание и на  активностите околу планирањето
на јавните набавки.

Цел     на     обуката:

Со цел поедноставување на постапките за јавни набавки и воведување
нови сеопфатна анализа на Предлог-законот  и  преку практични примери
детално ќе биде разработена основата врз која започнува градењето на
темелна реформа во системот на јавните набавки, и на тој начин ќе се понуди
навремена подготовка на механизми и инструменти за вршење на јавните
набавки во согласност со законодавството и со Директивите за јавни набавки
на Европската Унија, изготвен е нов Предлог-закон за јавните набавки кој е
веќе влезен во собраниска процедура.

На 14, 15 и 16 Декември 2018 година Асоцијацијата на професионалци
во јавните набавки – АПЈН организира дводневна обука на која главен фокус
ќе се стави на  успешна, навремена и правилна примена на новините кои се
предвидуваат во системот за јавни набавки.

AГЕНДА ЗА ДВОДНЕВЕН СЕМИНАР  НА ТЕМА:

Ден 1  : 14 ти Декември 2018

12:30 13:00 часот- Регистрација

13:00-14:00 часот – Ручек
 
Сесија  1.  Основни  предуслови за  усогласеност  со  Законот  за  јавни набавки при
спроведување на јавните набавки – Добра пракса – Ќе се даде одговор на следниве
прашања:
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14:00-15:00 часот - Како да ги планирате потребите навремено и точно? - Планирање на
јавните  набавки;  Одговори  и  појаснувања  на  честите  и  специфичните  прашања  и
проблеми при примената на Законот за јавни набавки;

Сесија 2: 15:00 – 16:00 часот
Новини кои следуваат во предлог -  Законот за јавни набавки Ќе се презентираат
новините за следниве теми:
- Утврдување на способност;
- Причини за исклучување од постапката за јавна набавка;
- Услови за квалитативен избор на економски оператор;
- Користење способност од други субјекти;
- Подизведување
- Критериуми за избор на најповолна понуда
- Пресметка на трошоците во животниот век
- Извршување на договорот

Пауза за кафе: 16:00 – 16:30 часот

16:30-17:00 часот Прашања и дискусија

18:00-20:00 часот – Вечера

Ден 2:   15 ти Декември 2018

08:00 – 10:00 часот - Појадок

Сесија 1: 10:00 – 11:00 часот
Карактеристики  на  предлог  -  Законот  за  јавни  набавки  кои  се  преземени  од
постојниот закон:
- Начела на кои се темелат јавните набавки
- Нови вредносни прагови
- Новини кај исклучоци од примена на законот за јавните набавки
- Обврска за објавување
- Видови постапки (нови постапки)

Сесија 1: 11:00 – 11:30 часот
 Претстојни  реформи  во  делот  на  правната  заштита  и  претходната  контрола  на
тендерската документација
- претходната контрола на тендерската документација;
- задолжително  барање  на  мислење  од  Бирото  за  јавни  набавки  за  користење  на
постапка со преговарање без објавување на оглас
- подобрувањата на правната заштита;
- усогласување со европските директиви;
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- Прашања и дискусија.

Пауза за кафе: 11:30 – 12:00 часот

Сесија 2: 12:00 – 12:45 часот
Новиот пристап на консалтинг услугите во областа на јавни набавки

- Што претставува  новиот  пристап !
- Значење  и  битност  на  жалбите  по  јавни  набавки  во  новиот  консалтинг
пристап !
- Општ опис на online consulting system-от за јавни набавки на СЦС Скопје.
- Основни  функционалности  на online  consulting  system-от и  употреба  на
податоците.
- Што нуди нашата веб платформа ?
- Што нудат нашите веб алатки?
- Што добивате со мејл нотификациите за жалби по јавни набавк
- Зошто Ви е потребен нов пристап во  консалтинг услугите од областа на
јавните набавки ?

13:00-14:00 часот - Ручек

Сесија 2: 14:00 – 14:45 часот
Нови електронски алатки кои произлегуваат од предлог – Законот за јавните 
набавки

- Објавување на е-план за јавни набавки и придобивките за економските оператори и
договорните органи од оваа алатка

- Концепт на е-пазар и набавки од мала вредност
- Можности за користење на е-каталози
- Имплементација на електронска жалба, пристап до целата документација од 

постапката во рокот за жалба
- Објава на договорите за јавни набавки и реализација на истите
- Воведување единствен документ за докажување способност

14:45 – 15:00 часот – Кафе Пауза

15:00  –  16:00  часот  Работилница,  практични  примери,  дискусија,  сумарни
согледувања, прашања и одговори 

16:00 – 16:30 часот -Евалуација на обуката и доделување на сертификати

16:30-18:00 часот – Слободно попладне
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18:00-20:00 часот – Вечера

Недела:

08:00 – 10:00 часот - Појадок 

10:00 – 12:00 часот - Слободно претпладне до напуштање на хотелот

Предавачи:
Борче Христов – обучувач со повеќе годишно практично искуство од областа на јавните
набавки и долгогодишен предавач на обуки за јавните набавки.

М-р Кирил Каранфилов –  Претседател на државната комисија за жалби по јавни
набавки и долгогодишен обучувач во Бирото за јавни набавки и предавач на обуки за
јавните набавки

Д-р  Маре  Богева  Мицовска -   сертифициран  обучувач  за  јавните  набавки  и
долгогодишен предавач на обуки за јавните набавки.
Д-р  Ненад  Николовски –  консултант  за  јавни  набавки  во Online  consulting  company
SMART CONSULTING SOLUTIONS Skopje.

За кого е наменета обуката:

     Обуката  е  наменета за претставници од сите договорни органи  и
економски оператори, лица на управувачки и раководни позиции, членови на
комисии за јавни набавки, одговорни лица и вработени во организационата
единица за јавни набавки.

3. ДОПОЛНИТЕЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ОБУКАТА 
- Решавање на реални проблеми во областа јавни набавки преку поставување на 
прашања; 
-Слободно вклучување во дискусија; 
-Единствена можност за размена на мислење и дискусија со лица кои се дел од 
системот на јавните набавки.

4. Време и место на одржување на обуката: 
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14-16.12.2018 година, во 
 
    Хотел Епинал – Битола

Хотелско сместување
- еднокреветна соба на база полн пансион за две ноќи  - 6.700,00 денари 
- двокреветна соба на база полн пансион за две ноќи  - 11.500,00 денари

-Резервациите  за  сместувањето се  прават  директно  во  хотелот  преку  контакт  лице
Љубица Спасовска – тел :  047 224 777

*КОМПЛЕМЕНТАРИ УСЛУГИ: 
-Користење на СПА центар (затворен базен, сауна,  џакузи,  турска бања, фитнес сала). Работно
време: секој ден од 9.00часот до 22.00 часот. 
-Бесплатен паркинг за хотелските гости. 
-WIFI конекција низ целиот објект.
 -Рецепција 24/7.

Котизација  за  учество на обуката за едно лице  е  5.000,00  денари
(Асоцијацијата  не  е  ДДВ  обврзник),  а  членките  на АПЈН  имаат 20%
попуст.

Во  котизацијата  за  обуката  се  вклучени  предавања,  материјали  во
електронска форма и сертификат. 

За пријавени тројца или повеќе учесници од ист правен субјект следува
дополнителен попуст од 10%. Плаќањето се врши врз основа на профактура -
фактура, пред почетокот на обуката.

Напомена:   Можни се  измени во  Агендата,  согласно  потребите на  учесниците и
развиените дискусии за време на семинарот.
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