
 

 

 

А Г Е Н Д А 

за работните сесии на работилницата  
од областа на јавните набавки на тема: 

РЕФОРМИ ВО СИСТЕМОТ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ – ПРЕДИЗВИЦИ КОИ ПРЕТСТОЈАТ  

(26–28 април во Суботица (Војводина), Република Србија) 

 

Прв ден 
Четврток, 26 април 

 
15.00–16.30 Слабости на актуелниот закон со осврт на проблемите кои треба да се 
разрешат (Татјана Пешевска, дипл.екк) 

16.30–17.00  Кафе-пауза  

17.00–18.30 Спроведување на сеопфатна реформа на системот на јавните набавки со 
цел транспонирање на новиот пакет Директиви за јавни набавки на ЕУ и 
надминување на слабостите во актуелниот закон (м-р Александар Аргировски/ м-р 
Рита Глигоријевска) 
 

Втор ден 
Петок, 27 април 

 

09.30–11.00 Презентирање на нацртот на новиот Закон за јавни набавки – опфат, 
општи правила, правила за договорите за јавни набавки (м-р Александар Аргировски/ 
м-р Рита Глигоријевска) 
 

11.00–11.30  Кафе-пауза  

11.30–13.00 Презентирање на нацртот на новиот Закон за јавните набавки – новини 
во правната заштита (м-р Маја Малахова) 

13.00–13.30 Дискусија, сумарни согледувања, прашања и одговори 

 

НАПОМЕНА: 

Можни се измени во агендата согласно потребите на учесниците и развиените 
дискусии за време на работилницата.  

 

Прочитајте повеќе за предавачите подолу во овој документ. 



 

 

 

Предавачи 

Александар Аргировски, м-р на правни науки – државен советник во Бирото за 

јавни набавки, со долгогодишно искуство во областа на јавните набавки, концесиите и 

јавно-приватното партнерство. Коавтор на повеќе книги, прирачници и брошури од 

областа на јавните набавки. Задолжен за координирање и следење на реализацијата 

на НПАА за поглавјето 5 – Јавни набавки, реализирање на соработката со 

институциите на ЕУ и со други меѓународни органи и институции.  

Рита Глигоријевска, м-р на правни науки – Раководител на Секторот за нормативна 

дејност, обуки и меѓународни односи во Бирото за јавни набавки, со долгогодишно 

искуство во областа на јавните набавки, концесиите и јавно-приватното партнерство. 

Коавтор на повеќе книги, прирачници и брошури од областа на јавните набавки. 

Задолжена за следење на примената на законската и подзаконската регулатива за 

јавни набавки и предлагач на измени и дополнувања на истите.   

Маја Малахова, м-р на правни науки – Претседател на Државната комисија за жалби 

по јавни набавки, со долгогодишно искуство во областа на јавните набавки, особено 

во делот на правната заштита и одлучувањето по жалби во Комисијата за жалби по 

јавни набавки при Владата на Република Македонија и во Државната комисија за 

жалби по јавни набавки, како и претходно искуство како судија и адвокат. 

Татјана Пешевска, дипл. екк. – Раководител на внатрешна ревизија, овластен 

државен ревизор, меѓународно Сертифициран (CIPFA) внатрешен ревизор, 

сертифициран обучувач за јавните набавки со долгогодишно  практично искуство во 

спроведувањето на постапките за доделување договори за ЈН. 

 

 

 


