IURIDICA PRIMA
Институт за правно-економски истражувања и едукација
Ви доставува
П О К А Н А
за учество на стручо советување на тема:

„АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ ВО ПРИМЕНАТА НА
НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ:“
* Место: х. Сириус Струмица * Датум: 7-9 Јуни 2019 *
ПРОГРАМА
7 – ми Јуни 2019 (петок)
Прв ден
18:00-19:30 – Пристигање на учесниците во попладневните часови и сместување во
хотелот
20:00-21:30 – Вечера
21:30 – Организирана ноќна прошетка и забава во ноќен клуб
8 – ми Јуни 2019 (сабота)
Втор ден
7:00-9:45 – Појадок
10:00-10:30 – Регистрација на учесниците
10:30-10:35 – Најава проф. д-р Ангел Ристов, претседател на Iuridica Prima, модератор на
Советувањето
10:35-12:00 – Свечено отворање на советувањето
Новиот Закон за јавни набавки: предизвици и решенија поврзани со неговата
примена, М-р Кирил Каранфиловски, Претседател на Комисијата за жалби по јавни
набавки
12:00-12:30 – Дискусија, прашања и одговори
12:30-13:00 – Кафе пауза
13:00-14:30 – Правна заштита во јавните набавки: актуелни прашања и дилеми,
Проф. д-р Борче Давитковски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“
Скопје
14:30-15:00 - Дискусија, прашања и одговори
15:00-16:30 – Ручек
16:30-19:30 – Слободно време (посета на велнес и спа центарот или организирана
прошетка до Колешински и Смоларски водопади)
20:00 – Свечена вечера со музичка забава во хотелот Сириус

9 - ти Јуни 2019 (недела)
Трет ден
7:00-9:30 – Појадок
9:30-10:15 - Актуелни проблеми во имплементацијата на новиот Закон за јавни
набавки, Драгица Исајловска, сертифициран обучувач за јавни набавки
10:15-10:30 - Дискусија, прашања и одговори
10:30-12:00 – Слободно време
12:00-12:30 - Одјавување од хотелот
12:30-14:00 – Ручек
===========================================================
Цена по учесник изнесува 3100 денари и вклучува писмен материјал и сертификат за
учество на семинарот.
Уплатата треба да биде извршена (најдоцна два дена пред семинарот)
на име Јуридика Прима - Скопје ул. Димо Хаџидимов 8/1-1 Скопје
Број на жиро сметка: 270-0711667501-73 Халк банка АД Скопје
ЕМБС: 7116675 Единствен даночен број: 4058016524193 Моб.070 219 606
Подетални информации за програмата и пријавување кај
Александар Николов моб. 077 393 900
* facebook Iuridica Primа * e-mail iuridicaprima@gmail.com * www.iuridicaprima.mk *
Резервација и сместување во х. Сириус на тел. 034 345-141 и моб. 071 322-987 секој ден
до 15: 00 часот или на е-маил verica.sirius@gmail.com . Резервацијата може да биде
направена најдоцна до 31.5.2019 година

