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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2014 ГОДИНА 1
______________________________________________________
1. ЕДНОДНЕВНИ СОВЕТУВАЊА
Во текот на 2014 година во организација на Здружението на правниците на
Република Македонија се реализираа 6 еднодневни советувања и 1 еднодневно
советување со обука.
1.1.
Еднодневни советувања
1) „Законот за финансиска дисциплина и претпоставки за негова ефективна
примена заради спречување на задоцнетите плаќања“, 30.1.2014, Холидеј Ин
(94 учесници)
2) „Одговорностите и искуствата од досегашната примена на Законот за
финансиска дисциплина во корелација со другите инструменти за
дисциплинирање при плаќање на обврските“, 17.9.2014, Холидеј Ин (50
учесници)
3) „Претпоставки за ефективна примена на најновите измени во
законодавството во системот на јавни набавки“, 25.9.2014, Холидеј Ин (208
учесници)
4) „Задолжителноста на задолжницата од 1.1.2015 – дилеми и препораки“,
11.11.2014, Холидеј Ин ( 65 учесници)
5) „Примената на Законот за јавни набавки во практиката“, 2.12.2014, Холидеј
Ин (102 учесници)
6) “Претпоставки за ефективна примена на Законот за задолжница и Законот за
финансиска дисциплина, за ефективно оданочување на авторските договори,
договорите за вршење на повремени работи и за оданочување на
добивка“...Посебен фокус на регулативата што ќе почне да се применува од
1.1.2015 година., 23.12.2014, Холидеј Ин (35 учесници)
1.2.
Еднодневно советување со обука
На 10.3.2014 година се одржа еднодневно советување со обука на тема: „Примена
во практиката на последните измени на Законот за јавни набавки (Сл.весник
бр.28/14, 43/14) заедно со поврзаните претходни измени на ЗЈН“ на коешто имаше
109 учесници.
Здружението на правници и во 2014 година остана доследно на својата практика на
организирање советувања ex ante или непосредно по донесувањето на нов закон
или изменување и дополнување на постоечките закони.
Притоа, при конципирањето на агендите на советувањата беа земени во вид
сугестиите на членовите на Здружението, претплатниците на стручното списание
Овој документ е усвоен од страна на Управниот одбор на Здружението на правниците на РМ на
одржаната седница на Управниот одбор на 31.3.2015 година
1
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„Правник“ и учесниците на советувањата коишто во евалуационите листови имаат
можност да се произнесат по предложените теми за идни активности, како и да
дадат свои предлози.
И оваа 2014 год., еднодневните советувања беа увертира или продолжение на
написите во стручното списание „Правник“ или произлегоа од заклучоците на 69та, 70-та или 71-та Средба на правниците и претходно одржани советувања:
- На советувањето од 30.1. во врска со Законот за финансиска дисциплина
претходеше објавен труд во јануарското издание на стручното списание „Правник“
(бр.261) „Анализа на Предлог-законот за финансиска дисциплина“ на проф. д-р
Весна Пендовска и м-р Александар Јосимовски, додека пак советувањето од 17.9 за
одговорностите и искуствата од досегашната примена на Законот за финансиска
дисциплина во корелација со другите инструменти за дисциплинирање при
плаќање на обврските е продолжение на претходноодржаното советување, а
увертира на оваа активност е објавениот труд во мајското издание на стручното
списание „Правник“ (бр.264) за „Дискутабилни одредби од Законот за финансиска
дисциплина“ на м-р Хари Ајцев којшто беше и референт на советувањето од 17.9 и
објавениот труд во стручното списание Правник бр.267/268 (јули/август 2014) за
„Тенденцијата на финансиско дисциплинирање на субјектите во деловните односи“
на м-р Орде Ѓорѓиоски којшто беше референт на двете организирани советувања во
врска со оваа проблематика во 2014 година;
- Советувањето за задолжителноста на задолжницата е продолжение на
претходноодржаното советување на тема:„Задолжницата меѓу правната регулатива
и практиката“ од 19.9.2012, а претходеше и објавен труд во априлското издание на
стручното списание „Правник“ (бр.264) на тема: „Практичните искуства од
примената на Законот за задолжница и очекувани ефекти од Законот за изменување
и дополнување на Законот за задолжница“на Маријан Коцевски, нотар којшто се
јави и во својство на референт на советувањето. Follow up на одржаното
советување е објавениот труд на Дејан Костовски во ноемвриското издание на
стручното списание „Правник“ (бр.271) за „Задолжителноста на задолжницата –
финансиски инструмент за обезбедување на плаќање или средство а
дисциплинирање на должниците“;
- Советувањата и советувањето со обука за јавните набавки беа организирани со
цел елаборација и експликација на неколкуте последователни измени и
дополнувања на Законот за јавните набавки од крајот на 2013 и од 2014 година,
коишто измени и дополнувања се проследени и во стручното списание „Правник“.
Во јануарското издание на стручното списание „Правник“ (бр.261) е објавен труд
на проф. д-р Никола Тупанчески и м-р Драгана Кипријановска на тема „Ново
(сепаратно) казнено право за јавните набавки?“; во мартовското издание на
стручното списание „Правник“ (бр.263) е објавен „Аналитички осврт на измената
на Законот за јавни набавки („Сл.весник на РМ“ бр.28/2014) во корелација со
претходната измена и дополнување на Законот за јавни набавки (Сл.весник на РМ“
бр.148/2013)“ на д-р Маре Богева – Мицовска којашто се јави и во својство на
референт на организираните активности во врска со јавните набавки и во
септемвриското издание на стручното списание „Правник“ (бр.269) е објавен труд
на тема: „Искуството од досегашното функционирање на Советот за јавни набавки
со практични примери за добивање согласности“ на м-р Златко Алексов.
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- Увертира на советувањето за оданочувањето на авторските договори, договорите
за вршење на повремени работи и оданочување на добивка од 23.12.2014 год. е
трудот на доц. д-р Лазар Јовевски на тема:„Предизвиците пред работниот однос во
сенка на последните законски измени“ објавен во октомврискиот број на Правник
(бр.270).
Во 2014 год. просечниот број на учесници беше 95 учесници.
Најуспешно реализирана активност беше советувањето од 25.9. на коешто имаше
208 учесници.

2. СРЕДБИ НА ПРАВНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Традицијата на одржување на пролетна и есенска Средба на правниците продолжи
и во 2014 година.
Пролетната Средба на правниците се одржа од 5 до 8 мај 2014 година во Охрид. На
оваа средба учество земаа 182 колеги-правници.
Првиот ден од 70-та Средба на правниците беше посветен на блок теми од новиот
Закон за вработените во јавниот сектор и новиот Закон за административни
службеници (Службен весник на РМ, бр.27/14 од 5.2.2014 год)
Вториот ден беше посветен на блок теми од областа на кривичното право, блок на
теми од областа на даноците и извршувањето и блок на теми од областа на
граѓанското и деловното право.
Третиот ден, традиционално беше посветен на блок актуелни прашања од областа
на работните односи.
71-та Средба на правниците којашто се одржа од 16-18 октомври 2014 година во
Охрид беше посветена на искуствата, судската практика и правните проблеми кои
се јавуваат во текот на 18-годишнината од првиот Закон за трговски друштва и 10годишнината од примената на актуелниот Закон за трговските друштва од 2004
година. На овој настан учество земаа 140 колеги-правници. ЛегалТрек се јавија во
својство на спонзори на оваа Средба.
Првиот ден беше посветен на блок теми за системските (концептуални) прашања
по дводецениската примена на Законот за трговските друштва и блок теми за
ДОО/ДООЕЛ.
На вториот работен ден беа елаборирани блок теми за акционерското друштво, а
третиот ден беше традиционално посветен на блок актуелни прашања од областа на
работните односи со посебен фокус на прашањата поврзани со работоправниот
статус на членовите на органите на управување и на раководните работници.
3. РАБОТИЛНИЦИ
Во 2014 година беше спроведена 1 еднодневна работилница.
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На 24.4.2014 год, беше реализирана работилница 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 јавните набавки“ на којашто
учество земаа 184 лица со што овој еднодневен настан е втора по успешност
реализирана активност од страна на Здружението на правници за оваа календарска
година.
4. ТРКАЛЕЗНИ МАСИ
Во текот на 2014 година се одржаа 2 тркалезни маси:
1) „Дали Нацрт-Законот за општа управна постапка создава основа за
надминување на актуелните проблеми во практиката“, 10.6.2014,
Амфитеатар 1, Правен факултет „Јустинијан Први“ (40 учесници)
2) “Искуствата од тригодишната примена на новелацијата на Законот за
парничната постапка – дилеми, проблеми и можни решенија“...Повод
Нацрт-ЗИД на Законот за парничната постапка објавен на ЕНЕР на
16.10.2014, 24.11.2014, Холидеј Ин (112 учесници). На оваа тркалезна маса
Националното биро за судски вештачења имаше свој промотивен штанд, во
замена за покривање на трошоците за наем на салата.

5. АКТИВНОСТИ ВО ОДНОС НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТИТЕ
НА СТРУЧНОТО СПИСАНИЕ ПРАВНИК, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА
НЕГОВАТА
АКТУЕЛНОСТ
И
ЗГОЛЕМУВАЊЕ
НА
НАПЛАТЛИВОСТА НА ПРЕТПЛАТИТЕ
Во текот на 2014 год. во стручното списание Правник беа разработувани најновите
новодонесени закони и новелациите на веќе постоечките закони.
Исто така, беа преземени чекори за зголемување на бројот на претплатниците
преку контакт со новорегистрираните трговски друштва и други субјекти,
новорегистираните адвокатски друштва и адвокати.
Со овие практики и доразвивање на овој концепт ќе се продолжи и во 2015 год.
6. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БЕНЕФИЦИРАНИ ЦЕНИ НА КНИГИ ЗА
ЧЛЕНОВИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО И ПРЕТПЛАТНИЦИ НА
СТРУЧНОТО СПИСАНИЕ ПРАВНИК
Во текот на 2014 беше обезбедена бенефицирана цена на книгите:
1) Корпоративно управување од проф. д-р Тито Беличанец, проф.д-р
Александар Климовски и м-р Тимчо Муцунски
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2) Меѓународно приватно право од проф.д-р Поликсена Гавроска и проф .д-р
Тони Дескоски
3) Практикум по меѓународно приватно право од проф.д-р Тони Десковски и
м-р Вангел Доковски
4) Кривичен законик -интегрален дел- (Предговор, кратки објаснувања и
Регистар на поими) од проф. д-р Никола Тупанчески
5) Договори на автономна трговска практика од проф. д-р Јадранка Дабовиќ –
Анастасовска, проф. д-р Горан Коевски, д-р Валентин Пепељуговски, д-р
Ненад Гавриловиќ.
7. СЕДНИЦИ НА УПРАВНИОТ И НАДЗОРНИОТ ОДБОР И НА
СОБРАНИЕТО
7.1. Седница на Управниот и надзорниот одбор
На 25.3.2014 година, во Дневна сала, х. Холидеј Ин во Скопје беше одржана
заедничка седница на Управниот и Надзорниот одбор на Здружението на правници
на РМ на којашто беше разгледан Предлог-Извештајот за работа на Здружението
за 2013 година и беа усвоени: Предлог-Финансискиот извештај на Здружението на
правници на РМ за 2013; Предлог-Програмата за работа на Здружението на
правници на РМ за 2014 година; Одлуката за организирање на Годишно собрание
на Здружението на правници на РМ; Одлуката за намалување на бројот на членови
н во уредувачкиот одбор на стручното списание „Правник“ и Одлуката за
намалување на бројот на членови во уредувачкиот одбор на часописот за теорија и
практика на правото „Деловно право“.

7.2.

Седница на Собрание

На 9.5.2014 година во х. Метропол езерски комплекс во Охрид во рамките на 70-та
Средба на правниците, се одржа седница на Собранието на Здружението на
правници на РМ на којашто беше усвоена Одлуката за промена на седиште на
Здружението на правниците на РМ; Одлуката за определување на време на
одржување на Годишното собрание на Здружението на правниците на РМ и
Одлуката за конфирмација на усвоените одлуки на седницата на Собранието на
Здружението на правниците на РМ одржана на 1.11.2013 година.
Со оглед на тоа што промената на седиштето е податок којшто согласно законските
одредби се запишува во Централниот регистар на Република Македонија,
Здружението на правниците на РМ навремено поднесе пријава за упис на промена
на седиште во Централниот Регистар.
8. ДОВРШУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКО И СОФТВЕРСКО
ДООПРЕМУВАЊЕ
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8.1. Набавка на хардверска опрема
Во 2014 година, беше извршена набавка на компјутерска опрема, поконкретно 2
персонални сметачи (1 монитор и 2 куќишта) и 1 колорен принтер со следната
конфигурација:
-

-

-

Dell™E Series E2214H Monitor with LED
"Dell™E Series E2214H Monitor with LED, 21.5 inches (21.5-inch wide
viewable image size), 1920 x 1080 at 60 Hz, 1000 to 1 (typical), 250 cd/m2
(typical), 5 ms (back to white), 160° vertical / 170° horizontal, TN, anti glare with
hard coat 3H, Widescreen (16:9), Security lock slot (cable lock sold separately);
Anti-theft stand lock slot (to panel), Touch OSD controls"
CPU Core i3-3240 3.4GHz LGA 1155 3MB
GA-H61M-DS2-B3 S1155 H61 MATX CPNT
CPU Core i3-3240 3.4GHz LGA 1155 3MB BOX
4GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9
Toshiba 500GB 3,5" DT01ACA050
Gaming Edition 534SKNA
Rasurbo DLP45.1
DVD RW+/- LG GH24NS70 SATA Black
NH-C12P SE14 Low Profile
Multi Sockel Cooler1x NT-H1/LGA1366,
LGA1156, LGA775 AM2 AM3 / P14 fan
RASURBO Basic Silent 12cm FAN bulk RASURBO Basic Silent 12cm FAN
bulk RASURBO Basic Silent 12cm FAN bulk RASURBO Basic Silent
12cm FAN bulk
RASURBO Basic Silent 12cm FAN bulk RASURBO
Basic Silent 12cm FAN bulk RASURBO Basic Silent 12cm FAN bulk
RASURBO Basic Silent 12cm FAN bulk
SP-KM202, Wireless Keyboard and Mouse, Portable, lightweight and easy on the
go, Wireless 2.4G Hz free moving within 10 metres, USB Nano receiver, 2.0 &
3.0
Win Pro 7 SP1 64-bit 1pk DSP OEI
Microsoft Office 2013 Profesional
Колорен принтер HP Laser Jet PRO 200 Color

8.2. Набавка на софтвер
За новонабавената компјутерска опрема детално опишана во точка 8.1. од овој
извештај беше набавен и инсталиран лиценциран Microsoft Office 2013 Profesional
Поради проблеми со нормалното функционирање на постоечкиот софтвер за
генерирање фактури се пристапи кон конверзија на базата на податоци (од
МSAccess во SQL express) и се изврши набавка и инсталација на 2 персонални
сметачи на нов апликативен систем за фактурирање (oFakturiranje) за чијашто
употреба беше спроведена обука за вработените.
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Заради истек на анти-вирусната лиценца на компјутерската опрема и серверот во
сопственост на Здружението на правници во месец октомври 2014 се пристапи кон
набавка на:
- TrustPort Internet Security Family Pack 6 PC 1 year
- TrustPort Antivirus for Servers 1 Node 1 year

9. МЕМОРАНДУМ ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА
На 22.8.2014 година Здружението на правници потпиша Меморандум за деловна
соработка со Клиар Вју БТЦ ДОО Скопје, бизнис тренинг центар со цел меѓусебна
промоција на двете договорни страни и соработка во врска со одржување на
едукативни програми.

Скопје, 31.3.2015 година

Проф. д-р Тито Беличанец,
Претседател

