
АГЕНДАПРВ ДЕН (четврток, 2 ноември 2017)

10,00 – 11,00
Регистрација на учесници

11,00 – 11,10
Свечено отворање на 77-мата Средба на правниците

11,10 – 11,40
Тема 1: „Зделките со заинтересирана страна во споредбеното 
и во македонското корпоративно право“
Предавач: проф. д-р Горан Коевски, професор на Правниот 
факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје

11,40 – 12,10
Тема 2: „Одговорност на трговец поединец за своите обврски 
и стечајна постапка спрема трговец поединец“
Предавач: Татјана Сусулеска, судија во Апелациониот суд 
Битола

12,10 – 12,40
Тема 3: „Одговорност на содружниците/акционерите за 
обврските на трговското друштво во случај на злоупотреба на 
правниот субјективитет на друштвото“
Предавач: м-р Али Алиу, судија во Апелациониот суд Гостивар

12,40 – 13,10
Пауза

13,10 – 13,40
Тема 4: „Инваријантни релации од/кон тежишната 
конструкција титулар – вредност – искористеност – 
функционалност во националниот катастарски систем“
Предавачи: Славе Трпески, поранешен директор на Агенцијата 
за катастар на РМ
проф. д-р Ванчо Ѓорѓиески, професор на Градежниот факултет, 
УКИМ Скопје

13,40 – 14,10
Дискусија, прашања и одговори

ВТОР ДЕН (петок, 3 ноември 2017)

9,30 – 9,45
Обраќање на Заменик Министерот за правда Оливер 
Ристовски

9,45 – 10,15
Тема 5: „Осврт врз стратегијата за реформите во правосудниот 
систем“
Предавачи: проф. д-р Ана Павловска Данева, професор на 
Правниот факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје
проф.д-р Елена Давитковска, вонреден професор на 
Економскиот институт, УКИМ Скопје

10,15 – 10,45
Тема 6: „Измени во законот за управни спорови – нужност или 
потреба“
Предавач: проф. д-р Борче Давитковски, професор на 
Правниот факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје

10,45 – 11,15
Тема 7: „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“
Предавач: Димитрула Апостоловска, судија во Управен суд 
Скопје

11,15 – 11,45
Дискусија, прашања и одговори

11,45 – 12,00
Пауза

12,00 – 12,30
Тема 8: „Вештачењето како доказно средство во парничната 
постапка и неговите контроверзии, од аспект на судиите“
Предавач: Антоанета Димовска, судија во Основен суд Скопје 2 
Скопје

12,30 – 13,00
Тема 9: „Вештачењето како доказно средство во парничната 
постапка и неговите контроверзии, од аспект на 
полномошниците на странките (адвокатите)“
Предавач: д-р Валентин Пепељугоски, адвокат од Адвокатско 
друштво „Пепељугоски“

13,00 – 13,30
Тема 10: „Осврт на Законот за вештачење со контроверзии од 
страна на вештаците“
Предавач: Владимир Ѓорчески, вешто лице и управител на 
Заводот за вештачење

13,30 – 14,00
Дискусија, прашања, одговори

ТРЕТ ДЕН (сабота, 4 ноември 2017)

11,00 – 11,30
Тема 11: „Заштита на правата на вработените во случај на 
промена на работодавачот во Р.Македонија и Р.Србија 
(компаративна анализа)“
Предавачи: 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, 
доц. д-р Александар Ристовски, доцент на Правниот факултет 
„Јустинијан Први“,УКИМ Скопје

11,30 – 12,00
Тема 12: „Влијанието на статусните промени во трговските 
друштва врз правата на работниците со осврт на член 78 од 
Законот за работните односи (понуда на нов променет 
договор за вработување)“
Предавач: Бојана Велковска, судија во Основен суд Скопје 2 
Скопје

12,00 – 12,30
Дискусија, прашања и одговори
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