
 
       

   
 
 

Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација 

Проектот е финансиран од Европската Унија 

Изразените гледишта во никој случај не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија. 
 

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС).  
Тел/Факс: +389 2 30 94 760, www.idscs.org.mk, contact@idscs.org.mk 

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Јавна дебата „Дали се потребни измени во законот за јавни набавки?“ 
 

Како до потранспарентни јавни набавки? Бирото за јавни набавки - отежнувач 
или олеснувач на процедурите? Ова се само дел од прашањата кои ќе се дискутираат 
на јавната дебата „Дали се потребни измени во законот за јавни набавки?“, што ќе се 
одржи на 22 април 2015 (среда), во Хотел Кратис - Кратово, со почеток во 12:00 часот. 

Настанот го организираат Регионалниот центар за одржлив развој од Кратово и 
Граѓанската мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација. 

Во контекст на темата, домаќините од Регионалниот центар за одржлив развој, 
ќе ги претстават резултатите од истражувањето на актуелните состојби и практики при 
спроведување на јавни набавки на локално ниво. 

Свое видување за спроведувањето на јавните набавки ќе изнесат претставници 
на локалната самоуправа во Кратово, како и на приватни претпријатија кои учествуваат 
во постапките за јавни набавки. Претставник на „Транспаренси Интернешнл – 
Македонија“ ќе се осврне на слабостите во законот за јавни набавки и улогата на 
Бирото за јавни набавки. 

Од Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, ќе го презентираат 
истражувањето за отчетноста и транспарентноста на локалната самоуправа во 
организирањето и спроведувањето на јавните набавки. 

Дебатата е дел од циклусот на јавните дебати што се организираат во повеќе 
градови низ целата земјата, во рамки на Проектот „Граѓанска мрежа за спречување на 
конфликт на интереси во јавната администрација, што го спроведуваат Институтот 
за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Охрид Институтот за економски 
стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ), со 
финансиска поддршка на Европската Комисија, преку програмата IPA Civil Society 
Facility. Целта на проектот е ди ги зајакне улогата и придонесот на граѓанското 
општество во остварување на стандардите на доброто владеење и во процесот на ЕУ 
интеграција. 

 

                    


