
-та79 редба на правниците С
Здружение на правници на Република Македонија

18-20.10.2018, хотел Метропол Езерски комплекс, Охрид
5годинигодини

ПРВ	ДЕН	(четврток	–	18	октомври	2018)

09:00-10:00

Регистрација на учесници

10:00-10:30

Свечено отворање на 79-та Средба на правниците

Обраќање на Претседателот на Здружение на правници г-дин 
Стевица Јосифовски, Валентина Шаурек државен советник во 
Министерство за правда со поздравен говор на тема „Новините во 
законската регулатива од областа на судството“ и Бурим Сејдини 
Претседател на Управен суд Скопје

10:30-11:00

Тема 1: „Новините во Управно судската заштита“.

Предавач: проф. д-р Борче Давитковски, професор на Правен факултет 
„Јустинијан Први“, УКИМ Скопје

11:00-11:30

Тема 2: „Актуелни прашања во судската пракса на управното 
судство во Република Македонија“.

Предавач: Снежана Трповска, судија во Управен суд Скопје

11:30-12:00

Пауза

12:00-12:30

Тема 3: „Промена на странките во парничната постапка со 
сукцесија и со преиначување на тужбата“.

Предавач: проф. д-р Кирил Чавдар, судија во пензија

12:30-13:00

Тема 4: „Новини во Законот за инспекциски надзор“.

Предавач: проф. д-р Ана Павловска Данева, професор на Правен 
факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје

13:00-13:30

Тема 5: „Дисциплинска и материјална одговорност на 
административните службеници согласно Законот за 
административни службеници“.

Предавач: Димитар Каранфиловски, Државен секретар за правни работи 
во Агенција за администрација

13:30-14:00

Прашања и одговори

17:30-19:00

Тркалезни маси

Сала 1: Трговско право и упис во ЦР на РМ

Тема 6: „Улогата на трговскиот регистар во редовното работење на 
деловните субјекти – дилеми, предизвици, можни подобрувања“

Модератор проф. д-р Горан Коевски, Декан на Правен факултет 
„Јустинијан Први“, УКИМ Скопје

Тема 7: Преобразба на друштво со ограничена одговорност во 
акционерско друштво – можност за развој или непотребна правно-
финансиска „гимнастика“

Модератор проф. д-р Марко Андонов, Декан на Правен факултет 
„Универзитет Американ колеџ Скопје“

Сала 2: Заштита на лични податоци

Тема 8: „Општата регулатива за заштита на лични податоци 
(GDPR) – новини и предизвици за Република Македонија“

Модератор Игор Кузевски, Генерален секретар на Дирекција за 
заштита на лични податоци

Тема 9: „Новиот предлог закон за заштита на личните податоци и 
GDPR“

Модератор Димитар Ѓоргиевски, Консултант од областа на Заштита 
на лични податоци

ВТОР	ДЕН	(петок	–	19	октомври	2018)

10:00-10:30

Тема 10: „Корпоративен криминалитет – релевантни детерминати 
на актуелниот дискурс“.

Предавач: проф. д-р Никола Тупанчески, професор на Правен факултет 
„Јустинјан Први“, УКИМ Скопје

10:30-11:00

Тема 11: „Конфискација на имот и имотна корист“.

Предавач: Лидија Зимбовска, судија во Основен суд Скопје 1 Скопје

11:00-11:30

Тема 12: „Процесни мерки за обезбедување на лица од аспект на ЗКП 
и член 5 од ЕКЧП“.

Предавач: Ненад Савески, судија во Основен суд Скопје 1 Скопје

11:30-12:00

Тема 13: „Во пресрет на реформите во Јавното Обвинителство“

Предавач: доц. д-р Лидија Раичевиќ, јавен обвинител во Основно Јавно 
обвинителство

12:00-12:30

Пауза

12:30-13:00

Тема 14: „План за реорганизација како начин за реструктурирање на 
должник – нормативните аспекти и досегашни практични искуства 
во стечајот“.

Предавачи: Наташа Савовска Димитровска, судија во Апелационен суд 
Скопје и Ацо Петров, Претседател на Комора на стечајни управници

13:00-13:30

Тема 15: „Новини во примената на правото и судската практика“.

Предавач: Фиданчо Стоев, судија во пензија

13:30-14:00

Тема 16: „Презентација на praksis.mk нова онлајн база на прописи со 
дневно ажурирање“.

Предавач: Дарко Јаневски, правен советник од АЦТ

14:00-14:30

Прашања и одговори

Свечена	вечера	по	повод	50	години	ЗПМ

ТРЕТ	ДЕН	(сабота	20	октомври	2018)

10:30-11:00

Тема 17: „Коментар на најновите измени на Закон за работни 
односи“.

Предавач: Теофил Томановиќ, судија во пензија

11:00-11:30

Тема 18: „Засновање и престанок на работен однос, со посебен осврт 
на причините и постапката за откажување на договор за 
вработување од страна на работодавач“.

Предавач: Александра Палашевска, судија во Основен суд Скопје 2 Скопје

11:30-12:00

Тема 19: „Правните механизми за остварување на заштита на 
вработените од колективни отпуштања во Конвенциите на МОТ и 
Директивите на Европската Унија имплементирани во работното 
законодавство во Република Македонија“.

Предавач: вон. проф. Зоран Михајловски, вонреден професор на Правен 
факултет „Универзитет Американ колеџ Скопје"

12:00-12:30

Прашања и одговори
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