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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2017 ГОДИНА 
 

 

 

1. СРЕДБИ НА ПРАВНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ИЗДАНИЈА НА 

ДЕЛОВНО ПРАВО И ЕДНОДНЕВНИ СОВЕТУВАЊА 

 

Здружението обезбеди репрезентативен состав на панелисти од различни профили на 

правничката фела коишто ги елаборираа и ги објаснија дилемите со кои се соочуваат 

правниците во своето секојдневно работење. На двете средби одржани во 2017 година, 

забележан беше значително поголем интерес за присуство на средбите. И на двете средби, 

имаше по околу 200 учесници, што е значително повеќе во споредба со 2016 година. 

 

Мајската Средба на правниците се одржа од 4. до 6.5.2017 год. во х. Метропол Езерски 

комплекс во Охрид со следната агенда: 

 

1 ден (4.5, четврток) 

- проф. д-р Никола Тупанчески, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“: 

„Реформаторскиот дух“ на новите економски инкриминации во Република Македонија  

- Александра Ристеска, судија во Основен суд Скопје 1 Скопје: „Оценка на обвинителен акт” 

- м-р Ненад Савески, судија во Основен суд Скопје 1 Скопје: „Конфискација – проширена 

конфискација“ 

- д-р Осман Кадриу: „Декриминализација на клевета и навреда и заштита на личните права“ 

 

2 ден (5.5, петок) 

- Марјан Коцевски, нотар: ,,Новини, дилеми и проблеми кои произлегуваат од новиот Закон за 

нотаријатот" 

- Гордан Станковиќ, извршител: „Новини во Законот за извршување, со посебен осврт на  

извршувањето и работните односи (извршување од плата и извршување со враќање работник 

на работа) 

- Стевица Јосифовски, адвокат: „Новините во Законот за нотаријат и Законот за извршување од 

аспект на адвокатурата како јавна дејност“ 

- Енвер Беџети, судија во Апелационен суд Скопје: „Надомест на нематеријална штета, со осврт 

на штета причинета на трети лица” 

- м-р Амир Абдулаи, судија во Апелационен суд Скопје и д-р Марко Андонов, декан на 

факултетот за правни науки при Универзитетот Американ Колеџ Скопје: “Незаконити одлуки 

на Собранието на акционерското друштво и правни можности за нивно побивање” 

- Дејан Костовски, консултант: „Корпоративна реорганизација на должникот – втора  шанса или 

уште една неуспешна приказна“ 

 



3 ден (6.5, сабота) 

- Ирена Брзанова, претседател на Државната комисија за одлучување во управна постапка и 

постапка од работен однос во втор степен: „Примена на Законот за општа управна постапка - 

новини, актуелни прашања и искуства“ 

- д-р Зоран Михајлоски, адвокат: „Суштествените елементи на договорот за вработување“ 

 

Ноемвриската Средба на правниците се одржа од 2. до 4.11.2017 год. во х. Дрим во 

Струга со следната агенда: 

 

1 ден (02.11, четврток ) 

- проф. д-р Горан Коевски, професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје: 

„Зделките со заинтересирана страна во споредбеното и во македонското корпоративно право“ 

- Татјана Сусулеска, судија во Апелациониот суд во Битола: „Одговорност на трговец поединец 

за своите обврски и стечајна постапка спрема трговец поединец“ 

- м-р Али Алиу, судија во Апелациониот суд во Гостивар: „Одговорност на 

содружниците/акционерите за обврските на трговското друштво во случај на злоупотреба на 

правниот субјективитет на друштвото“ 

- Славе Трпески, поранешен директор на Агенцијата за катастар на РМ и проф. д-р Ванчо 

Ѓорѓиески, професор на Градежниот факултет, УКИМ Скопје: „Инваријантни релации од/кон 

тежишната конструкција титулар – вредност – искористеност – функционалност во 

националниот катастарски систем“ 

 

2 ден (03.11, петок) 

- Обраќање на Заменик Министерот за правда, Оливер Ристовски 

- Проф. д-р Ана Павловска Данева, професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“, УКИМ 

Скопје и проф.д-р Елена Давитковска, вонреден професор на Економскиот институт Скопје: 

„Осврт врз стратегијата за реформите во правосудниот систем“ 

- Проф. д-р Борче Давитковски, професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“, УКИМ 

Скопје: „Измени во законот за управни спорови – нужност или потреба“ 

- Димитрула Апостоловска, судија во Управен суд Скопје: „Проблеми и дилеми на судиите во 

Управниот суд при постапување по тужби, а во корелација со правата на граѓаните како 

тужители при примената на постоечките законски решенија“ 

- Антоанета Димовска, судија во Основен суд Скопје 2 Скопје: „Вештачењето како доказно 

средство во парничната постапка и неговите контроверзии, од аспект на судиите“ 

- Д-р Валентин Пепељугоски, адвокат од Адвокатско друштво „Пепељугоски“: „Вештачењето 

како доказно средство во парничната постапка и неговите контроверзии, од аспект на 

полномошниците на странките (адвокатите)“ 

- Владимир Ѓорчески, вешто лице и управител на Заводот за вештачење: „Осврт на законот за 

вештачење со контроверзии од страна на вештаците“ 

 

3 ден (04.11, сабота) 

- Проф. д-р Тодор Каламатиев, професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“, УКИМ 

Скопје, проф. д-р Љубинка Ковачевиќ, професор на Прваниот факултет од Универзитетот во 

Белград и доц. д-р Александар Ристовски, доцент на Правниот факултет „Јустинијан 

Први“,УКИМ Скопје: „Заштита на правата на вработените во случај на промена на 

работадавачот во Р. Македонија и Р. Србија (компаративна анализа)“ 

- Бојана Велковска, судија во Основен суд Скопје 2 Скопје: „Влијанието на статусните промени 

во трговските друштва врз правата на работниците со осврт на член 78 од Законот за работни 

односи (понуда на нов променет договор за вработување)“ 



Од двете Средби на правниците, објавени се и два броја на Деловно право. 

 

На 12.02.2018 во х. Солун  во Скопје, се одржа еднодневно советување на тема „Проблеми 

и дилеми во практичната примена на Законот за стечај и реформи на инсолветното 

законодавство“, со следната агенда: 

 

- Ацо Петров, претседател на Комора на стечајни управници на РМ: „Проблеми и дилеми 

од практичната примена на Законот за стечај, од аспект на стечајните управници“ 

- Билјана Јачева, судија во Основен суд Велес: „Проблеми и дилеми од практичната 

примена на Законот за стечај, од аспект на судиите“ 

- Дејан Костовски, консултант: „Реформа во инсфолвентното законодавство со посебен 

осврт на законот за стечај во Република Македонија – „До каде да се оди“. 

 

За претстојната 78. (мајска) Средба на правниците, која ќе се одржи 10-12.05.2018 во 

Езерски комплекс Метропол во Охрид, обезбедени се актуелни теми и предавачи од различни 

области на правото, и тоа: 

 

Тема 1: „Бришењето на трговците од трговскиот регистер согласно членовите 55 2а и 55 2б од 

ЗТД“, проф. д-р Димитар Гелев, професор на Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ 

Скопје 

Тема 2: „Спецификите при уписите во Трговски регистар – проблеми и дилеми“, Драгана 

Бахчовановска Шошковска, раководител на одделение за вршење на трговски регистар и 

овластено лице за регистрации  

Тема 3:  „Конкуретската клаузула, законска забрана за конкурентско дејствување, со осврт на 

обврската за деловна тајна“, Хилда Мешкова, судија во Основен суд Скопје 2 Скопје  

Тема 4:  „Улогата на инспекцијата на трудот во остварување на правата на работниците од 

работен однос“, Злате Стојановски, в.д. раководител на сектор за инспекциски надзор од 

областа на работните односи 

Тема 5: „Предизвиците кај практиката во однос на нечесните клаузули во потрошувачките 

договори“, проф. д-р Јадранка Дабовиќ, професор на Правен факултет „Јустинјан Први“, УКИМ 

Скопје 

Тема 6: „Контраверзии во законодавството и практиката во врска со сопственичките тужби, 

ништовноста и раскинувањето на договорите“, проф. д-р Кирил Чавдар, судија во пензија 

Тема 7: „Штетни договори и одговорност за материјална штета“, проф. д-р Осман Кадриу, 

Уставен судија 

Тема 8: „Одговорност на управители за надомест на штета – дилеми и спорни правни прашања 

од судската практика“, Љубица Колиќ, судија во Основен суд Скопје 2 Скопје 

Тема 9: „Надомест на штета од вршење на професионална дејност на извршители, адвокати,  

нотари, лекари, вештаци и проценители“, Лидија Димова, судија во Основен суд Велес 

Тема 10: „Измени на законот за јавни набавки – зголемување на транспарентноста“, м-р 

Александра Петревска, помлад соработник во Сектор за следење на системот за јавни набавки 

и управување со ЕСЈН  

Тема 11: „Вработување во јавниот сектор согласно измените на законот за административни  

службеници“, Спасе Глигоров, директор на Агенција за администрација 

 

 Од предавачите на идната мајска Средба, обезбедени се трудовите за објавување во 

Деловно право. 

 

 



2. АКТИВНОСТИ ВО ОДНОС НА СТРУЧНОТО СПИСАНИЕ ПРАВНИК 

 

Во текот на 2017 год. во стручното списание Правник, како и секогаш, беа разработувани 

најактуелните теми од областа на правото. 

Главната придобивка од активностите на ЗПМ во поглед на издавањето на стручното 

списание Правник во текот на 2017 година беше тоа што се воспостави редовна месечна 

динамика на издавање на списанието.  

Во 2017 година беше објавен јубилејниот тристоти број на Правник (бр. 300), што беше 

соодветно промовирано и пригодно одбележано. 

Исто така, во февруари 2018 година, ЗПМ посвети цел број на Правник на проф. д-р 

Кирил Чавдар во чест на неговиот 85-ти роденден, а како знак за благодарност за големиот 

придонес и повеќедецениската заедничка плодна соработка. Целиот овој број содржи трудови 

од овој македонски најплоден автор во областа на правото. 

 

 

3. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СПОНЗОРСТВА 
 

Здружението на правниците на РМ во текот на 2017 година, за поддршка на Средбите 

на правниците, обезбеди три значителни спонзорства. Воедно, Здружението се обрати до околу 

60 компании и финансиски институции за поддршка на работењето на ЗПМ. 

Исто така, обезбедено е уште едно спонзорство за претстојната Средба на правниците 

планирана за мај 2018 година. 

 

4. ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИJA ЗА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД 

РАЗЛИЧНИ ДОНАТОРИ  

 

Здружението на правници на РМ во својство на апликант и ко-апликант, во текот на 2017 

година, поднесе неколку апликации за добивање на проекти и грантови финансирани од 

различни донатори.  

 

 

5. ИЗРАБОТКА НА РЕГИСТРИ ЗА ДЕЛОВНО ПРАВО И ПРАВНИК  

 

Во текот на 2017 година, ЗПМ започна со изработка на Регистри на трудовите кои биле 

објавувани во Правник и во Деловно право. Регистрите ќе послужат за лесно снаоѓање низ 

разработените теми во соодветните трудови, поделени по различни области на правото, како и 

поголема видливост и референцирање и цитирање на трудовите и списанијата кои ги издава 

ЗПМ. 

 

 

6. ПРОЕКТ СОЗДАВАМЕ ЗАЕДНО: МОНИТОРИНГ И ЗАСТАПУВАЊЕ ЗА 

ЗАЕДНИЦАТА  
 

По успешната апликација и добивање на донацијата, во февруари 2018 година започна 

реализацијата на проектот Создаваме заедно: Мониторинг и застапување за заедницата, 

финансиран од ЕУ. Проектот е за заштита на правата на мигрантите и бегалците. Сите 

активности предвидени за 2017 година беа успешно реализирани во рамките на планираниот 



распоред и буџет. Во овој момент, ЕУ Проектот Создаваме заедно: Мониторинг и застапување 

за заедницата е во напредна фаза. 

Во периодот 13-18 февруари 2017 година, претставници од канцеларијата на 

Здружението беа на петдневна работилница (inception workshop) во Белград, каде заедно со 

партнерите на овој проект т.е. фондацијата Конрад Аденауер и српското здружение АТИНА 

(ко-апликант на овој проект за Србија) беа детално разработени активностите коишто заеднички 

ќе бидат спроведени во рамките на овој проект.  

Во тек на месец септември, во Белград, Р. Србија се одржа првата регионална средба на 

Локалните фокусни точки. На оваа средба се споделија мислењата и проблемите, како и 

позитивните и негативните ефекти во локлните мрежи од интеграција на мигранти и бегалци. 

Во текот на месец октомври и ноември 2017 година се одржаа тренинзите за мониторинг 

активности во Скопје, Куманово и Гевгелија. Во теков на месец ноември се започнати и 

тренинзите за застапување во локалните мрежи. 

Активностите на проектот продолжуваат и во 2018 година. 

 

 
Скопје, 

Претседател 

доц. д-р Валентина Ангелкоска 

 

 


