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ЕДНОДНЕВНИ СОВЕТУВАЊА1

1.

Во текот на 2013 година во организација на Здружението на правниците на
Република Македонија се реализираа 4 еднодневни советувања + 1 обука. Во
првиот квартал на 2014 година се реализираше 1 еднодневни советувања +1
советување со обука
А) ЕДНОДНЕВНИ СОВЕТУВАЊА ВО 2013 ГОД.
1. „Експропријацијата и градењето со осврт на новиот Закон за експропријација“
5.3.2014 год, Холидеј Ин.
2. „Мобингот според Новиот закон за вознемирување на работното место“,
25.6.2014 год., Холидеј Ин
3. „Обука за лица задолжени за примена на Законот за заштита од
вознемирување на работното место“ 3.9.2014 год, Сојуз на синдкатите на РМ
(Здружение на правници во соработка со Сојузот на синдикатите и
Организацијата на работодавачите на РМ)
4. „Примената на Законот за катастар на недвижности - дилеми и предизвици“
11.9.2014 год, Холидеј Ин
5. „Очекуваните ефекти од Законот за изменување и дополнување на Законот за
Јавни набавки (Сл.весник бр.148 од 29.10.2013 год) и подготовка за негова
примена“, 19.11.2013 год.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Б) ЕДНОДНЕВНИ СОВЕТУВАЊА ВО 2014
1. „Законот за финансиска дисциплина и претпоставки за негова ефективна
примена заради спречување на задоцнетите плаќања“ 30.1.2014 год., Холидеј
Ин
2. „Примена во практиката на последните измени на Законот за јавни набавки
(Сл.весник бр.28/14, 43/14) заедно со претходно поврзаните измени на ЗЈН“,
советување со обука, 10.3.2014, Холидеј Ин
Во 2013 год. просечниот број на учесници беше 50. Активностите се развиваа
во тријадата трудови во стручното списание „Правник“, средби на правниците и
еднодневни активности (советувања, обуки, работилници или тркалезни маси).
Еднодневните советувања беа увертира или продолжение на написите во
стручното списание „Правник“ или произлегоа од заклучоците на 68 или 69-та
Средба на правниците на РМ. Еднодневните советувања се однесуваа на Нови
закони (Законот за заштита од вознемирување на работното место, Законот за
катастар на недвижности, односно големата новелација на Законот за јавни
. Во оваа група се супсумирани со еднодневните обуки или активностите кои се комбинација на
советување и обука
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набавки (Сл.весник бр.148/13) и релативно тогаш новиот Закон за
експропријација донесен во 2012 год кој беше предмет на елаборирација заедно
со најновите измени и дополнувања на Законот за градење.
Во 2014 год. се продолжи во иста насока во реализацијата на активности. На
советувањето посветено на Законот за финансиска дисциплина претходеше
напис во стручното списание „Правник“ посветен на анализа на во тој момент
Предлог-законот за финансиска дисциплина.
Советувањето со обука на тема:„Примена во практиката на последните измени
на Законот за јавни набавки (Сл.весник бр.28/14, 43/14) заедно со претходно
поврзаните измени на ЗЈН“ беше продолжение на советувањето одржано на
19.11.2013 год. посветено на ЗИДЗЈН (Сл.весник бр.148/13) и беше спроведено
на 10.3, а се однесуваше на измените на ЗЈН објавени на 6.2.2014 и 4.3.2014 год.
Овие две советувања спроведени посветени на измените во Законот за јавни
набавки се основа на следната проектна активност која е планирана да се
реализира на 24.4.2014 год. и се однесува на Постапувањето пред Советот за
јавни набавки и Комисијата по жалби за јавни набавки и примената на КЗ и
казнените дела пропишани за јавни набавки со посебен осврт на одредбите кои
ќе почнат да се применуваат од 1.5.2014 год“
На последните три еднодневни советувања забележливо е зголемувањето на
бројот на учесници
На советувањето на 19.11. имаше 170 учесници
На советувањето на 30.1. имаше 100 учесници
На советувањето со обука на 10.3. имаше 120 учесници
2. СРЕДБИ НА ПРАВНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Средбите на правниците на Република Македонија се одржаа во мај и октомври.
Пролетната средба се одржа од 30 мај до 1 јуни 2013 год.
68-та Средба беше на отворените правни прашања од имотноправната,
деловнаправната и трудовоправната област
На Средбата земаа учество 200 колеги-правници. Се расправаше за тогаш
новодонесениот Закон за катастар на недвижности, Законот за сопственост и други
стварни права од страна на различен профил на референти/презентери. Во рамките
на вториот работен ден беа елаборирани тогаш тукушто донесениот Закон за
преземање на акционески друштва и најновите измени во Законот за трговски
друштва. Во рамките на третиот работен ден предмет на експликација беа
новелациите на Законот за работните односи од 2013 год како и Законот за заштита
од вознемирување на работното место.
Есенската средба на правниците на Република Македонија се одржа од 24 до 26
октомври во Охрид. Средбата беше посветена на Примената на кривичниот законик
во практиката и последиците од одложената примена на новиот закон за кривична
постапка, примената на парничната и управната постапка во практиката како и на
трудовото право во практиката.
69-та Средба на правниците беше во знакот на постапките (кривична, парнична и
управна), но во комбинација на материјалното право. Третиот работен ден беше
посветен на работните односи.
Во рамките на средбата беа опфатени следните теми:
-Примената на казнениот законик во практиката и последиците од одложената
примена на новиот Закон за кривична постапка
-Парничната постапка во практиката
-Управната постапка во практиката
-Трудовото право во практиката

Придружени со две работилници, една посветена на Законската регулатива и
улогата на корпоративното управување во банкарското работење и друга посветена
на Консултациите со јавноста при донесувањето на законите и специфичната улога
на правните во тој процес.
3. АКТИВНОСТИ ВО ОДНОС НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТИТЕ НА
СТРУЧНОТО СПИСАНИЕ ПРАВНИК, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕГОВАТА
АКТУЕЛНОСТ И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НАПЛАТЛИВОСТА НА
ПРЕТПЛАТИТЕ
Во текот на 2013 год. во стручното списание Правник беа разработувани најновите
новодонесени закони и новелациите на веќе постоечките закони. Со таа практика се
продолжи и во 2014 год., а беа анализирани и предлог-закони или предлог-закони
за изменување и дополнувања.
Во мај 2013 год. се примени посебен систем на зголемување на наплатливоста на
претплатите.
Беа преземени чекори за зголемување на бројот на претплатниците преку контакт
со новорегистрираните трговски друштва и др.субјекти, новорегистираните
адвокатски друштва и адвокати.
Со овие практики и доразвивање на овој концепт ќе се продолжи и во 2014 год.
4. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БЕНЕФИЦИРАНИ ЦЕНИ НА КНИГИ ЗА
ЧЛЕНОВИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО И ПРЕТПЛАТНИЦИ НА СТРУЧНОТО
СПИСАНИЕ ПРАВНИК
Во текот на 2013 и 2014 година беше обезбедена бенефицирана цена на книгите:
1. Право на игри на среќа од проф.д-р Александар Климовски и м-р Тимчо
Муцунски
2. Коментар на законот за катастар на недвижности од проф. д-р Родна
Живковска, доц.д-р Тина Пржеска и др.
3. Договор за градење во македонското и споредбеното право од доц.д-р Дарко
Спасевски
4. Корпоративно управување од проф. д-р Тито Беличанец, проф.д-р
Александар Климовски и м-р Тимчо Муцунски
5. Меѓународно приватно право од проф.д-р Поликсена Гавроска и проф.д-р
Тони Дескоски
6. Практикум по меѓународно приватно право од проф.д-р Тони Десковски и
м-р Вангел Доковски
5. ТРКАЛЕЗНИ МАСИ
На 3.4.2013 година се одржа тркалезна маса на тема Предлог-четврта новела на
Законот за стечај
На 25.12.2013 година се одржа тркалезна маса на тема Предлог-закон за
заклучување на стечајните постапки согласно Законот за присилно порамнување,
стечај и ликвидација и Законот за стечај
7. РАБОТИЛНИЦИ
На 24.9.2013 год. беше планирано да се одржи работилницата на тема
Очекуваните ефекти од најновите измени и дополнувања на Законот за стечај во
водењето на постапката, времетраењето и реорганизацијата со практични примери.
Работилницата не се одржа бидејќи имаше пријавено помалку од 50 учесници
На 24.4.2014 год. се планира одржување на работилницата на тема
Постапување пред советот за јавни набавки и комисијата по жалби за јавни набавки

и примена на казнениот законик и казнените дела пропишани за јавни набавки со
посебен осврт на одредбите кои ќе почнат да се применуваат од 1.5.2014 год.

9.5.2014 год.
Охрид
Проф.д-р Тито Беличанец
Претседател

