
 

 

  

А Г Е Н Д А 
за работните сесии на работилницата  

од областа на јавните набавки на тема: 

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ НАСПРЕМА 
ПРЕДИЗВИЦИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД НОВИНИТЕ ШТО СЛЕДУВААТ  

(15–17 номври во Софија, Република Бугарија) 

 

Прв ден 
Четврток, 15 ноември 

 
15.00–16.30 Права и обврски на учесниците во постапките за јавни набавки од аспект 
на избегнување на најчестите грешки (Татјана Пешевска, дипл. екк / м-р Рита 
Глигоријевска) 

16.30–17.00  Кафе-пауза 

17.00–18.30 Најчести повреди при спроведувањето на постапките за јавни утврдени 
во постапката на правна заштита (м-р Маја Малахова) 

 
 

Втор ден 
Петок, 16 ноември 

 
14.00–15.00 Одговори и појаснувања на специфични прашања и проблеми при 
спроведување на постапките за јавни набавки (Татјана Пешевска, дипл. екк / м-р Рита 
Глигоријевска)  

15.00–15.30  Кафе-пауза 

15.30–17.00 Реформа на системот на јавните набавки преку новините предвидени во 
Предлог-законот (м-р Рита Глигоријевска)  

17.00–18.00 Правна заштита – новини предвидени во Предлог-законот (м-р Маја 
Малахова) 
 
18.00–18.30 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 

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. 

 

 

 

http://bjn.gov.mk/
http://dkzjn.mk/
http://dkzjn.mk/

