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CURRICULUM VITAE 
 

1.  Презиме:    Трајановски 

2.  Име:          Мирослав 

3. Адреса:     Скопје, Ул. Козара 68/2-17 

4. Датум и година на раѓање:  08.11.1955 

5. Државјанство:   Државјанин на Република Македонија 

6.  Националност:   Македонец 

7. Телефон:                               + 389 (70) 245 389 

8. E-mail адреса                                  miroslavtrajanovski@yahoo.com 

9.  Образование: 

Институција [ Датум од – Датум до ] Стекнати дипломи: 

Адвокатска комора на РМ – 1996 Правосуден испит 

Правен факултет, " Универзитет 
Кирил и Методи" - Скопје  
1975 – 1981 

Дипломиран правник 

10. Познавање на странски јазици: 

Јазик Читање Зборување Пишување 

Англиски 5 5 5 

Српски 5 5 5 

Хрватски 5 5 5 

11. Член на професионални организации:  Адвокатска комора на Република Македонија 

12. Други вештини: ( Компјутерска писменост и сл.) Компјутерска писменост 

13. Сегашна позиција:    Правен консултан/Адвокат 

14. Години во фирмата:     18 

15. Основни квалификации: 

✓ Одлично познавање на уставниот и правниот систем на Република Македонија 

✓ Одлично познавање на Законот за локалната самоуправа и другата правна-законска 
рамка за локалната самоуправа; 

✓ Одлично познавање на законите од областа на извршувањето на надлежностите на 
општините (комуналните дејности, урбанистичкото планирање, градежното змјиште, 
заштитата на животната средина и природата и др.);  

✓ Одлично познавање на Законот за јавните претпријатија и Законот за установите;  

✓ Oдлично познавање на проблематиката поврзана со јавното приватно партнерство и 
јавните    

набавки (изготвување на физибилити студии за ЈПП и модел на договори со тендерска 
докумантација)  

✓ Изготвување на законски и подзаконски акти (анализи и коментари на законски и 
подзаконски акти, упатства, прирачници и сл.), како и правни експертизи и мислења 
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16. Специфични работни искуства: 

Држава Датум од – Датум до 

Скопје, Македонија 

Надворешно стручно лице во Советот за 
јавни набавки  
 
Maј 2015 -  

Скопје, Македонија 

 

Подобрување и заокружување на законската 
регулатива за индустриски и зелени зони 

Корисник: Министерство за економија. 

Финансиран од УСАИД. 
 
Фебруари – Јуни 2015   
 

Скопје, Македонија 

 
Обука за ЈПП за органите на централната и 
локалната власт и за бизнис заедницата. 
 
Финансирано од УСАИД. 
 
Април 2014 година. 

Скопје, Македонија 

Изготвување на правниот дел од Физибилити 
студија за ЈПП за финансирање, 
проектирање, изградба и стопанисување со 
мали хидроцентрали на водоснабдителниот 
систем “Студенчица„ – Кичево, Тендерска 
документација и Модел на договор. 
 
Корисник: ЈВП „Студенчица“ – Кичево 
 
Септември – Декември 2015 година 
 

Скопје, Македонија 

 
 
Обука за ЈПП за органите на централната и 
локалната власт и за бизнис заедницата. 
 
Финансирано од УСАИД. 
 
Април 2014 година. 

Скопје, Македонија 
 

Изготвување на правниот дел од Студијата 

за изградба на затворен зелен пазар во 

општина Охрид преку ЈПП (концесија). 

Корисник: општина Охрид 

Ноември 2013 година – Март 2014 година 

Скопје, Македонија 

Анализа на недостатоци во Студија за 

проценка на влијанијата врз животната 

средина (EIA) и потребни дополнителни 

анализи – Гасоводен систем во Р. 

Македонија“ (EIA Gap Analysis and 
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Supplemental Studies – Macedonia Gas 

Pipeline). 

Проект финансиран од ЕБОР (EBRD) 

Февруари – Јуни 2013   

Скопје, Македонија 

Изготвување на правниот дел од Студијата 

за ЈПП (концесија) во областа на 

управување со отпад; Тендерска 

документација и Модел на договор.  

Корисник: ЈП Дрисла . 

Јануару - Јули 2012  

Скопје, Македонија 

Изготвување на нов Закон за приватизација 

на државниот капитал  

Корисник: Министертсво за економија  

Финансирано од ГТЗ  

Јуни-Септември 2011 

Скопје, Македонија 

Техничка помош за доделување на концесија 

за интегрирано управување со отпад  во 

Југо-источниот плански регион на Република 

Македонија 

Локален  Правен Експерт 

Проект финансиран од Регионалниот 

Еколошки Центар за Централна и Источна 

Европа (REC) Подрачна канцеларија за 

Македонија  

2010 –2011  

Скопје, Македонија 

Изготвување на подзаконски акти по 

Предлогот за донесување на нов Закон за 

концесии и други виодви на ЈПП 

Мај-Јули 2010  

Корисник: Министерство за економија 

 

Проект за Менаџмент на Здравствен 

Секторt- Финансиран од Светска Банка. 

Локален правен експертt. 

Учество во изготвување на Законот за јавно 

здравје.  

Јануари – Јуни, 2009. 

Скопје, Македонија 

Конференција за јавно-приватно 

партнерство, организирана од ЗЕЛС и 

финансирана од Британската амбасада 

Презентација на правната и регулаторна 

рамка за јавно-приватно партнерство во 

Република Македонија 

Јуни, 2008 
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Надворешен правен советник во Комисијата 

за хартии од вредност.  

Септември, 2007- Декември, 2009 

 

Правна длабинска анализа на „Мермерен 

комбинатра АД Прилеп„ 

Скопје, Македонија 

Влада на Република Македонија-

Министерство за економија 

Локален правен експерт-краткорочен 

ангажман 

Изготвување на Закон за концесии и други 

видови на јавно приватно партнерство во 

насока на усогласување и хармонизирање со 

европското законодавство (Директива 

2004/18 и 2004/17) 

2006-2007 

Скопје, Македонија 

Проект за јавни набавки – Финасиран од ЕАР 

Локален правен експерт-долгорочен 

ангажман 

Изготвување на нов Закон за јавни набавки и 

на подзаконските акти , во насока на 

усогласување и хармонизирање со 

Европските Директиви 2004/18 и 2004/17, 

како и со Дириктивите за правни лекови;  

Изготвување на стандардна тендерска 

документација и нацрт-договори. 

Декември, 2004 до Јуни, 2006 

 

 

Институција за одржливо енергетско 

финансирање (SEFF) – проект на Светска 

банка, дониран од Глобалниот еколошки 

фонд (GEF); Имплементиран од Nexant, Inc. 

Локален правен експерт.. 

 

Правна работа во насока на основање на 

Институција за одржливо енергетско 

финансирање со цел за доделување на 

гаранции за заеми и поволни заеми за за 

финанисрање на заеми за финансирање на 

развој на Енергетска ефикасност и Обновили 

извори на енергија.  

Декември 8, 2004 – Јули, 2005  
 
 

 

Скопје, Македонија  

Пишување на Законот за за изменување и 
дополнување на Законот за трансформација 
на општествениот капитал  
 
2004, 2003 и 1998. 
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Правен експерт 
 
Корсиникј: Агенција за приватизација  
 

 

Развој на Македонскиот нациоанлен 
регистар 
Финансиран од НРД (Norwegian Register 
Development) и Светска банка.  
 
Локален правен експертt. 
 
Анализа на потребите и начинот на 
имплементација на Законот за трговските 
друштва, Законот за заложно право и 
Законот катастар.  
 
1997 
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17. Работно искуство 

Датум 
Место Работодавец Работно 

место 
Опис на работните задачи 

1999 до 
денес 

Ск., 
Македонија 

Адвокатска 
канцеларија 

 

Правен консалтинг и  изготвување на законски и подзаконску акти 
Правни мислења и експертизи, изготвување на анализи и студии; 
Изготвување на прирачници за имплементација на законски и подзаконски акти; 
Застапувања во судска  и управна постапка. 

1997-1999 
Ск., 
Македонија 

Агенција на РМ 
за приватизација  

Директор 
на 
правниот 
сектор 

 
Раководење и организирање на работата на правниот сектор. 
 

1996-1997 
 
Ск., 
Македонија 

УСАИД-Проект 
за рачна залога  

Правен 
советник 

Правни совети во врска со изготвувањето на Законот за заложно право на подвижни ствари 

1984-1996 
Ск., 
Македонија 

Влада на 
Република 
Македонија-
Секретаријат за 
законодавство 

Самостоен 
рефернт 

Правни мислења, изготвување на законски и подзаконски акти, анализи и коментари на законски 
подзаконски акти 

     

 

 

 

 


