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Агенда 

Настан: Работилница за набавка на опрема за настава за Регионалните 
ЦСОО 

Проектна активност 1. Градење на капцитетите на националните институции за креирање, 
имплементација, следење и известување за секторските реформи врз основа на силни докази и родови 
анализи  

Датум и време: 22 декември 2021, 10.00 МК време 
Локација: Парк Хотел 
Адреса: ул.1732 бр. 4, 1000 Скопје 
Конференциска сала: New York 
 
ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/83821004385?pwd=TzR1QTNLaEN4Qnp0ZkxueDFRMUg5QT09 
Meeting ID: 838 2100 4385 
Passcode: 828654 

 
Целна публика: Одделението за имплементација и координација на ИПА, Одделението за координација на 

јавни набавки, Секторот за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење во 

Министерството за образование и наука, Центарот за стручно образование и обука, Регионалните Центри 

за стручно образование и обука. 

Цели на работилницата: Резултати од работилницата: 

 Дискусија за стандардите за простор и опрема 

за настава 

 Презентација на опремата за настава која 

треба да се набави 

 Преглед на процесот за набавка; можни ризици 

при набавката 

 Сите учесници запознати со детектираните 

силни и слаби страни на процесот 

 Зајакнување на капацитетите на релевантните 

засегнати страни 

 

 

10.00 – 10:30 Пријавување на учесниците, прием – кафе, чај, грицки  

10:30 – 10:45 

Добредојде и воведни изјави 

 Г-ѓа Ивана Поповска, ИПА Координатор, МОН – обраќање кон учеснците  

 г-ѓа Галиа Божанова, Тим Лидер и КЕ1 за стручно образование, WEglobal – цел на 

работилницата 

 Претставување на учесниците  

10:45 – 11:30 

Сесија 1 – Стандарди за простор и опрема – Од гледна точка на експертите  
 
 г-ѓа Ана Петковска, Сениор експерт за СОО специјализирана за набавка и инсталација на 

опрема за СОО (специјализирана за земјоделство, рибарство и ветеринарство), WEglobal 

 г-ѓа Лилјана Воденичарска, Сениор експерт за СОО специјализирана за набавка и 
инсталација на опрема за СОО (специјализирана за електротехника – електротехничар 
за компјутерска техника и автоматика), WEglobal 
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 г-дин Христијан Мицевски, Сениот експерт за СОО специјализиран за набавка и 
инсталација на опрема за СОО (специјализиран за уредувач на вебстрани и оператор за 
одржување на компјутерски системи и мрежи), WEglobal 

 г-дин Небојша Вуковиќ, Џуниор експерт за СОО специјализиран за набавка и инсталација 
на опрема за СОО од областа на угостителство и туризам, хемија и технологија, WEglobal 

 г-дин Филип Попстефанов, Сениот експерт специјализирана за набавка и инсталација на 
опрема за СОО (специјализиран за машинство и управување со трактори и тракториски 
машини), WEglobal 

11:30 – 11:50  Кафе пауза  

11:50 – 12:30  

Сесија 2 – Дискусија на темите покренати во текот на сесија 1  
 

Модератори: 
 г-ѓа Ивана Поповска, ИПА Координатор, МОН  

 г-ѓа Миа Ношпал Чорак, Сениор експерт за СОО специјализирана за набавка и 

инсталација на опрема за СОО, WEglobal 

12:30 – 13:15 Ручек 

13:15 – 13:45 

Сесија 3 – Тендерска документација за набавка на опрема за настава (технички 
спецификации, поделба на лотови и тендери, резултати од спроведеното истражување 
на пазарот, критериуми за квалитативен избор на понудувачи, критериуми за 
оценување) 
 
 г-ѓа Миа Ношпал Чорак, Сениор експерт за СОО специјализирана за набавка и 

инсталација на опрема за СОО, WEglobal 

13:45 – 14:00 

Сесија 4 - Дискусија на темите покренати во текот на сесија 3  
 

Модератори: 
 г-ѓа Ивана Поповска, ИПА Координатор, МОН  

 г-ѓа Миа Ношпал Чорак, Сениор експерт за СОО специјализирана за набавка и 

инсталација на опрема за СОО, WEglobal 

14:00 – 14:30 

Сесија 5  
                   Заклучоци  
                   Затварање на работилницата 
 

 


