
 
 

 

А Г Е Н Д А 
 

„Онлајн“ еднодневен семинар на тема: 
„УСПЕШНО УЧЕСТВО НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 2021 ГОДИНА“ 

 
- Правила и предизвици при изготвување и при поднесување на електронските 

понуди: најчести предизвици и прашања на економските оператори и предностите што ги 
нуди електронскиот систем за јавни набавки-   

 
28 јануари 2021 година 

10:00-14:00 часот 
       

Време Тема 
 

10:00-11:00 

 Како да си го поедноставам учеството во постапките за јавни набавки? ПРОФИЛ на 
економски оператор, КОРИСНИЦИ на ЕО, заштеда при електронско купување 
ДОКУМЕНТИ ОД ЦРРСМ и нивна автоматска обнова; 

 Каде и како да добијам увид во ПРОЦЕНЕТАТА ВРЕДНОСТ на набавката? 

 Разлики кај набавката од мала вредност, поедноставена отворена постапка и 
отворена постапка и што да се има предвид при изработка на тендерска 
документација за РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВИ ПОСТАПКИ; 

 Начин на ДОКАЖУВАЊЕ СПОСОБНОСТ и потребна документација според видовите 
постапки за јавни набавки. 
 

11:00-11:15 
 
Пауза 
 

 
11:15-12:15 

 Услови за исклучување и за квалитативен избор на економските оператори; 

 Како да се дефинираат КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР, директно поврзани, 
недискриминирачи и пропорционални со предметот за набавка? Детални 
образложенија и насоки во ТД; 

 Како да се утврди и да се бодува соодносот ЦЕНА/КВАЛИТЕТ И ЦЕНА/ТРОШОЦИ ЗА 
ЖИВОТЕН ВЕК? Кои поединечни критериуми и која методологија е најсоодветна и 
може да се користи? 

 Внимание – цена на понудата заснована врз реални трошоци + заработка. НЕ 
ПОСТОИ МОЖНОСТ ЗА РЕВИДИРАЊЕ НА ЦЕНАТА – КОНЕЧНА ЦЕНА не е 
предвидена; 

 Кои податоци не може да се означат како ДЕЛОВНА ТАЈНА? Како се прави увид во 
понудите на конкурентите/понудувачите? 

12:15-12:30 Пауза  

 
12:30-13:45 

 Опционална електронска аукција (не се препорачува – добивање нереално високи 
понуди и можност за манипулација); 99 % од огласите повторно завршуваат со 
електронска аукција – НЕЗНАЕЊЕ ИЛИ ДОГОВАРАЊЕ; 

 Намалување на НЕГАТИВНАТА РЕФЕРЕНЦИЈА 6/3; 

 ЕЛЕКТРОНСКА ЖАЛБА и рок за прикачување на одговор од договорниот орган 

 ИЗМЕНА НА СКЛУЧЕН ДОГОВОР во текот на неговата реализација и известување за 
реализиран договор и други задолжителни известувања; 

 Статистички анализи од примената на Законот до денес – преку 8.500 поништувања, 
1.100 електронски жалби и НАМАЛЕНА КОНКУРЕНЦИЈА. 

13:45-14:00 Дискусија  

 


