
 
 

 

 

 

 
 

VI ИПА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 
 

 
Во заедничка организација на СИГМА и Регионалната школа за јавна администрација 

(РеСПА) 
Даниловград, Црна Гора, 20-21 јуни 2013 година 

во просториите на РеСПА 
 

АГЕНДА: 
 

Четврток, 20 јуни 2013 г. 

09.00 – 09.30 Пријавување 

09.30 – 10.00 Отворање на конференцијата и поздравно обраќање 

Суад МУСИЌ, директор на РеСПА 

Оливие МОРО, виш советник за јавни набавки, СИГМА 

10.00 – 10.30 Нов законодавен пакет на ЕУ за јавните набавки: моменталната состојба 

Јари КАЛИО, ГД за внатрешен пазар и услуги, Европската комисија 

10.30 – 10.50 Пауза за кафе 

10.50 – 11.30 Обука за јавните набавки во ИПА регионот: перспективи 

Панел дискусија 

11.30 – 12.00 Секторски договори:  од ексклузивни права до либерализација – 
образложението за флексибилноста во Директивата 2004/17/ЕЗ 

Колин МАУНД, директор, Хелиос управување со информации д.о.о. 

12.00 – 12.30 Прашања и одговори 

12.30 – 14.00 Ручек 

14.00 – 14.30 Секторски договори:  како се спроведува Директивата на ЕУ и како 
функционира во земјите-членки на ЕУ 

Елизабет СТАВРЕСКИ, раководител за набавки, Советот на градот 
Саутенд-он-си 

14.30 – 14.50 Прашања и одговори 

14.50 – 15.10 Пауза за кафе 

15.10 – 15.40 Секторски договори:  како Директивата на ЕУ се спроведува во еден 
мрежен оператор од Западен Балкан 
Слаѓана Николиќ НИКОЛОВСКА, раководител за набавки, ЕВН Македонија 

15.40 – 16.00 Прашања и одговори 

16.00 – 16.15  Резиме и затворање на првиот ден 

17.00 натаму Патување до Котор и вечера 
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Петок, 21 јуни 2013 г. 

 
09.00 – 10.20 

 
Развој на националната рамка за јавни набавки во земјите-кориснички на 
ИПА: моменталните предизвици и како тие се надминуваат во: 

Албанија 
Босна и Херцеговина  
Хрватска  
Република Македонија  
 

10.20 – 10.50 Ставовите на СИГМА за реформата на јавните набавки: како да се 
пренасочиме од законска усогласеност кон управување со целиот циклус 
на јавни набавки  

Маријан ЛЕМКЕ, виш советник, СИГМА 
 

10.50 – 11.10 Пауза за кафе 

11.10 – 12.30 Развој на националната рамка за јавни набавки во земјите-кориснички на 
ИПА (продолжение): моменталните предизвици и како тие се 
надминуваат во: 

Црна Гора 
Косово* 
Србија 
Турција 
 

12.30 – 13.00 Прашања и одговори 

13.00 – 14.00 Ручек 

14.00 – 14.30  Законот на Европската унија и интегрирање на одбраната: вредноста на 
парите се зема предвид и кај јавните набавки во одбраната 

Арис ГЕОРГОПУЛОС, професор, Универзитетот во Нотингем 

14.30 – 14.50 Пауза за кафе 

14.50 – 15.20 Спроведувањето на Директивата 2009/81/ЕЗ: ставови на практичар 
Бернард ПИЕКАРСКИ, инженер, Француската агенција за набавка на 
оружје (DGA) 

15.20 – 15.40  Пленарна дискусија 

15.40 – 16.00 Резиме и затворање на конференцијата 

 

- СИГМА ќе обезбеди симултано толкување на следните јазици: албански, босански/српски/хрватски, 
македонски и турски.  

 

 

 
                                                 
* Ова именување не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244 и Мислењето 
на Меѓународниот суд на правдата за Декларацијата за независност на Косово. 


