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ПРВ ДЕН (четврток – 10 мај 2018)

10:00-11:00
Регистрација на учесници

11:00-11:10
Свечено отварање на 78-та Средба на правниците

11:10-11:40
Тема 1: „Бришењето на трговците од трговскиот 
регистер согласно членовите 552а и 552б од ЗТД“.
Предавач: проф. д-р Димитар Гелев, професор на 
Правен факултет „Јустинјан Први“, УКИМ Скопје

11:40-12:10
Тема 2: „Спецификите при уписите во Трговски 
регистар – прблеми и дилеми“.
Предавач: Драгана Бахчовановска Шошковска, 
раководител на одделение за вршење на трговски 
регистар и овластено лице за регистрации 

12:10-12:40
Тема 3:  „Конкуретската клаузула, законска забрана 
за конкурентско дејствување, со осврт на обврската за 
деловна тајна“.
Предавач: Хилда Мешкова, судија во Основен суд Скопје 
2 Скопје 

12:40-13:10
Пауза 

13:10-13:40
Тема 4:  „Улогата на инспекцијата на трудот во 
остварување на правата на работниците од работен 
однос“.
Предавач: Злате Стојановски, в.д. раководител на 
сектор за инспекциски надзор од областа на работните 
односи 

13:40-14:10
Дискусија, прашања и одговори

ВТОР ДЕН (петок – 11 мај 2018)

10:30-11:00
Тема 5: „Предизвиците кај практиката во однос на 
нечесните клаузули во потрошувачките договори“.
Предавач: проф. д-р Јадранка Дабовиќ, професор на 
Правен факултет „Јустинјан Први“, УКИМ Скопје

11:00-11:30
Тема 6: „Контраверзии во законодавството и 
практиката во врска со сопственичките тужби, 
ништовноста и раскинувањето на договорите“.
Предавач: проф. д-р Кирил Чавдар, судија во пензија

11:30-12:00
Тема 7: „Штетни договори и одговорност за 
материјална штета“.
Предавач: проф. д-р Осман Кадриу, Уставен судија

12:00-12:30
Пауза

12:30-13:00
Тема 8: „Одговорност на управители за надомест на 
штета – дилеми и спорни правни прашања од 
судската практика“. 
Предавач: Љубица Колиќ, судија во Основен суд Скопје 2 
Скопје 

13:00-13:30
Тема 9: „Надомест на штета од вршење на 
професионална дејност на извршители, адвокати, 
нотари, лекари, вештаци и проценители“.
Предавач: Лидија Димова, судија во Основен суд Велес 

13:30-14:00
Дискусија, прашања и одговори
 

ТРЕТ ДЕН (сабота – 12 мај 2018)

10:30-11:00
Тема 10: „Измени на законот за јавни набавки – 
зголемување на транспарентноста“.
Предавач: м-р Александра Петревска, раководител на 
сектор за електронски систем за јавни набавки и 
аплицирање во Биро за јавни набавки 

11:00-11:30
Тема 11: „Вработување во јавниот сектор согласно 
измените на законот за административни 
службеници“.
Предавач: Спасе Глигоров, директор на Агенција за 
администрација 

11:30-12:00
Дискусија, прашања и одговори
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