
ПРИЛАГОДЕНИ НА МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО И ПРАКСА

Добијте напредни знаења и вештини
преку избор на специјализирани

ТЕРМИНИ:
Услуги за одржување на хигиена
Информатичка опрема
Текстилни производи и услуги
Канцелариски материјали
Услуги за фотокопирање
Прехранбени стоки и услуги

1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЈДОБРИТЕ ЕУ ПРАКТИКИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ:
ПОРТА МАКЕДОНИЈА Скопје

10.10.2022 година
25.10.2022 година
10.11.2022 година
25.11.2022 година
07.12.2022 година
20.12.2022 година

ЕДНОДНЕВНИ ОБУКИ

НАСТАВНИ МОДУЛИ:

за јавни набавки 



Основна цел

- Стручни лица за јавни набавки 
- Членови на комисии за јавни набавки 
- Одговорни лица на договорни органи
- Вработени кај економски оператори
- Одговорни лица на економски оператори
- Креатори на јавни политики
- Ментори и обучувачи за јавни набавки
- Вработени во невладин сектор 
- останати заинтересирани лица

Основен пристап

Специјализираните обуки за јавни
набавки, преку презентирање на ЕУ
искуствата за “одржливи“ практики во
тендерите, ќе им помогнат на сите
професионалци во оваа област да стекнат
напредни знаења и вештини. Ние сме
пионери во примена на овој пристап
на едукација. 

Очекувана вредност

Секој учесник на поединечен Модул
добива Потврда за учество на обуката.
Учесниците на целата Програма
„Најдобрите ЕУ практики прилагодени на
македонското законодавство и пракса“
добиваат Диплома за учество на
едукативната програма.
 

ЗА КОГО 
СЕ НАМЕНЕТИ ОБУКИТЕ 

Актуелизација на најдобрите ЕУ практики
на одржливи јавни набавки, кои во себе
вклучуваат: стандарди за заштитата на
животната средина, управување со
климатските промени, креирање на
“зелени работни места“, употреба на
циркуларната економија, одржливите
извори на енергија и нивна практична
примена во нашиот систем за јавни
набавки.

ЗА ОРГАНИЗАТОРОТ

 
СМАРТ КОНСАЛТИНГ СОЛУШНС ДОО Скопје
Булевар ”8-ми септември” бр.3 влез.2 бр.24
1000 Скопје
 Телефон: 071/ 916-732
 Мејл: scs.consalting@gmail.com
Повеќе за нас ...
www.scs-consalting.com и www.esjn.mk

https://outlook.us20.list-manage.com/track/click?u=dd906a60d6a446727232eea23&id=8e179b6c8c&e=545c2f9bcb


МОДУЛ 1                                        
Модели на тендерски документации за јавна
набавка на услуги за одржување на хигиена 

АГЕНДА

-  Актуелни состојби од македонската пракса при
набавка на услуги за одржување на хигиена.
- Што предвидува „EU GPP criteria for indoor
cleaning services“ ?
- Дефинирање на точниот предмет на набавка со
употреба на пристап на „намален импакт врз
животната средина“ .
- Изработка на технички спецификации со употреба
на еколошки ознаки на средствата за хигиена,
еколошки менаџмент практики и слично
-Какво е значењето на Стандард за управување со
животна средина EN ISO 14001, кај овие услуги?
- Посебен осврт на средствата за чистење,
текстилните додатоци за чистење, енергетски-
ефикасните правосмукалки, еко-машините, еко-
возилата итн.
- Како да се постават критериумите за квалитет
(примери и модели) во пракса.  
- Што предвидува REACH Regulation (EC) No
1907/2006 и REACH Candidate List ?
- Практични примери на  јавни набавки на услуги за
хигиена во Валенсија, Каталонија и Порто.
- Заклучоци и предлози за примена на:
критериуми за избор, услови за способност,
технички спецификации и одредби за извршување
на договор и сл., во постапките за јавни набавки на
услуги за одржување на хигиена

МОДУЛ 3
Модели на тендерски документации за јавна
набавка на текстилни производи и услуги
 

МОДУЛ 2
Модели на тендерски документации за јавна
набавка на информатичка опрема
 

-  Актуелни состојби од македонската пракса при
набавка на информатичка опрема.
- Како информатичката опрема влијае врз животната
средина (ЕУ статистики и ЕУ истражувања) ?
- Што предвидува „EU green public procurement
criteria for computers, monitors, tablets and
smartphones“ ? 
-  Критериуми за избор на најповолна понуда:
а)Продолжување на животниот век на
производот, б) Потрошувачка на енергија,
в)Опасни супстанции, г)End-of-life management и
слично.
- Изработка на технички спецификации со употреба
на енергетска класа, постпродажно одржување,
продолжена гаранција, еколошки менаџмент
практики и слично.
- Посебен осврт на  примената на модел на
трошоци на животен век при набавка.
- Како да се постават критериумите за квалитет
(примери и модели) од праксата ?  
- Практични примери на  јавни набавки на
информатичка опрема во градот Стокхолм во
Шведска и во градот Вентспилс во Латвија.
- Заклучоци и предлози за примена на:
критериуми за избор, услови за способност,
технички спецификации и одредби за извршување
на договор и сл., во постапките за јавни набавки на
информатичка опрема.

-  Актуелни состојби од македонската пракса при
набавка на текстилни производи и услуги.
- Што предвидува „EU green public procurement
criteria for textiles products and services “ ?
- Изработка на технички спецификации за
производи од памук, волна, полиестер и
полиамид.
-Какво е значењето на стандардите за системи за
квалитет, кај текстичните производи?
- Критериуми за избор на најповолна понуда:
а) Состав на материјал б) Содржина на
рециклиран матреријал в) Трошоци за
одржување г) Опасни супстанции и слично.
- Посебен осврт на начини на докажување на
технички спецификации и контрола на
квалитет при испорака .
- Како да се постават критериумите за квалитет
(примери и модели) од праксата ?  
- Практични примери на  јавни набавки на текстилни
производи и услуги: Спортски Институт
Барселона, Универзитет Масарик во Чешка и
Министерство за одбрана на Холандија.
- Заклучоци и предлози за примена на:
критериуми за избор, услови за способност,
технички спецификации и одредби за извршување
на договор и сл.

ден 10.10.2022 година ден 25.10.2022 година ден 10.11.2022 година



АГЕНДА

МОДУЛ 4
Модели на тендерски документации за јавна
набавка на канцелариски материјали

МОДУЛ 5
Модели на тендерски документации за јавна
набавка на услуги за фотокопирање

МОДУЛ 6
Модели на тендерски документации за јавна
набавка на прехранбени стоки и услуги

-  Актуелни состојби од македонската пракса при
набавка на канцелариски материјали.
- Како канцелариските материјали влијаат врз
животната средина (ЕУ статистики и истражувања) ?
- Што предвидува „EU GPP Criteria for Copying and
Graphic Paper“ ?
- Изработка на технички спецификации со употреба
на еколошки ознаки, стандарди, рециклирани
материјали, мотивирање за намалена употреба
и слично.
-Какво е значењето на Стандард за управување со
животна средина EN ISO 14001?
- Посебен осврт на биодиверзифитет,
рециклирана хартија, органски целулозни
влакна, разградливост, еко-транспорт и друго.
- Како да се постават критериумите за квалитет
(примери и модели) во пракса.  
- Што предвидува REACH Regulation (EC) No
1907/2006 и REACH Candidate List ?
- Практични примери на  јавни набавки на
канцелариски материјали во Белгија, Германија и
Швајцарија.
- Заклучоци и предлози за примена на:
критериуми за избор, услови за способност,
технички спецификации и одредби за извршување
на договор и сл., во постапките за јавни набавки на
канцелариски материјали.

-  Актуелни состојби од македонската пракса при
набавка на услуги за фотокопирање.
- Што предвидува „ EU green public procurement
criteria for imaging equipment, consumables and
print services“ ?
- Дефинирање на точниот предмет на набавка со
употреба на пристап на „намален импакт врз
животната средина“ .
- Изработка на технички спецификации со употреба
на минимална енергетска ефикасност, можност
за  обработка на рециклирана хартија, можност
за употреба на преработени тонери и слично.
- Посебен осврт на пристап на трошоци на
животен век, трошоци за инсталација, трошоци
за тонер, трошоци за сервис итн.
- Како да се постават критериумите за квалитет
(примери и модели) во пракса.  
- Што предвидува REACH Regulation (EC) No
1907/2006 и REACH Candidate List ?
- Практични примери на  јавни набавки на услуги за
фотокопирање во  Швајцарија, Италија и
Португалија.
- Заклучоци и предлози за примена на:
критериуми за избор, услови за способност,
технички спецификации и одредби за извршување
на договор и сл., во постапките за јавни набавки на
услуги за фотокопирање.

-  Актуелни состојби од македонската пракса при
набавка на прехранбени стоки и услуги.
- Што предвидува „EU green public procurement
criteria for food, catering services and vending
machines “ ?
- Дефинирање на точниот предмет на набавка со
употреба на пристап на „намален импакт врз
животната средина“ .
- Изработка на технички спецификации со употреба
на органски катрактеристики и преференции, 
 квантитативен менаџмент, политика на еко-
амбалажа, управување со залихи на храна и
слично.
- Посебен осврт на набавки на храна, кетеринг
услуги и апарати за храна и пијалоци итн.
- Како да се постават критериумите за квалитет
(примери и модели) во пракса.  
- Што предвидува Waste Framework Directive
2008/98/EC ?
- Практични примери на  јавни набавки од Австрија,
Шведска и Шпанија.
- Заклучоци и предлози за примена на:
критериуми за избор, услови за способност,
технички спецификации и одредби за извршување
на договор и сл., во постапките за јавни набавки на
прехранбени стоки и услуги.

ден 25.11.2022 година ден 07.12.2022 година ден 20.12.2022 година

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/20032020_EU_GPP_criteria_for_imaging_equipment_2020.pdf


д-р Николовски Ненад
Консултант за јавни набавки
Друштво за консалтинг и услуги 
СМАРТ КОНСАЛТИНГ СОЛУШНС ДОО Скопје Од 10:00 до 14:45 часот

Време за пауза 30 минути
Дополнителни прашања 15 минути

На телефонскиот број 
071/ 916-732 
или на мејл адресата
scs.consalting@gmail.com .

 

ОБУЧУВАЧ

Цена за учество (по Модул) =
4.900,00 денари без ДДВ / по учесник

Цената за учество на цела Програма (која
вклучува 6 Модули) = 
20.580,00 денари без ДДВ / по учесник

„Заедно да создадеме  потранспарентен,
поконкурентен, поефикасен и поодржлив
систем за јавни набавки.“ 

КОТИЗАЦИЈА ВРЕМЕТРАЕЊЕ

ПРИЈАВУВАЊЕ

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ !


