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Здружение на правници на Република Македонија
9.5-11.5.2019 година,
хотел Метропол Езерски комплекс, Охрид

Средба на правниците

Тема 10: „Забранети договори во правото за заштита на конкуренцијата“.
Модератор: Розана Ванковска, генерален секретар на Комисија за заштита на
конкуренција

ПРВ ДЕН (четврток – 9 мај 2019)

ВТОР ДЕН (петок – 10 мај 2019)

09:00-10:00
Регистрација на учесници
10:00-10:10
Свечено отворање на 80-та Средба на правниците
Обраќање на претседателотт на Здружение на правници г. Стевица
Јосифовски
10:10-10:40
Тема 1: „Управно судската заштита во постапка на доделување договор за
јавни набавки согласно со новиот Закон за јавни набавки“.
Предавач: Бурим Сејдини, претседател на Управен суд
10:40-11:10
Тема 2: „Транспонирање на европските директиви за јавни набавки –
искуства со новиот закон“.
Предавач: Александар Аргировски, државен советник за усогласување со
регулативата на ЕУ и меѓународна соработка во Бирото за ЈН
11:10-11:40
Тема 3: „Јавните набавки и ризиците од корупција: состојба и законски
измени“.
Предавач: д-р Герман Филков, експерт во областа на јавните набавки
11:40-11:55
Дискусија и прашања
11:55:12:30
Пауза
12:30-13:00
Тема 4: „Новиот Закон за управни спорови“.
Предавач: проф. д-р Борче Давитковски, професор на Правен факултет
„Јустинијан Први“, УКИМ Скопје
13:00-13:30
Тема 5: „Измени во Законот за управните спорови – јавна расправа,
одлучување во спор со полна јурисдикција и модел одлука“.
Предавач: Валентина Конеска, судија во Управен суд
13:30-13:45
Дискусија и прашања
13:45-14:15
Тема 6: „Осврт на новиот Закон за прекршоци“.
Предавач: проф. д-р Ана Павловска Данева, професор на Правен факултет
„Јустинијан Први“, УКИМ Скопје
14:15-14:30
Дискусија и прашања
14:30-15:00
Тема 7: „Прекршочна постапка пред прекршочен орган, низ призма на
новините во Законот за прекршоци, од аспект на Царинската Управа“.
Предавач: Методи Мицевски, началник на Одделение за прекршоци при
Царинската управа и член на работната група за подготовка на новиот Закон за
прекршоците
15:00-15:15
Дискусија и прашања
17:30-18:30
Тркалезни маси
Сала 1: Заштита на личните податоци
Тема 8: „Искуства од примената на Законот за заштита на личните
податоци vis-à-vis Општата регулатива за заштита на личните податоци
(GDPR) и новиот пристап за обезбедување тајност и заштита на
обработката на личните податоци“.
Модератор: Игор Кузевски, генерален секретар на Дирекција за заштита на
лични податоци
Сала 2: Трговско право
Тема 9: „Дигитализација на европското компаниско право со посебен
акцент на регистрацијата и промените на трговските друштва“.
Модератор: проф. д-р Марко Андонов, декан на Правен факултет
„Универзитет Американ колеџ“ - Скопје
Сала 3: Заштита на конкуренција

10:00-10:30
Тема 11: „Измени во правната регулатива за даночните обврзници физички
лица во однос на данокот од личен доход и данокот на додадена вредност“.
Предавач: проф. д-р Александра Максимовска Стојкова , професор на
Правен факултет „Јустинјан Први“, УКИМ Скопје
11:00-11:30
Тема 12: „Правна заштита на даночните обврзници во рамки на
постојната даночна постапка и новиот Закон за управен спор“.
Предавач: проф. д-р Сејдефа Џафче, декан на факултетот за правни науки при
„Фон универзитетот“
11:30-12:15
Тема 13: „Рефлексија на воведувањето на прогресивниот данок во 2018
година“.
Предавач: д-р Бранимир Јовановиќ, советник на министерот за финансии и
доцент на Институтот за општествени и хуманистички науки, Скопје
12:15-12:30
Дискусија и прашања
12:30:13:00
Пауза
13:00-13:30
Тема 14: „Правото на правично судење и посебните истражни мерки преку
практиката на Европскиот суд за човекови права“.
Предавач: д-р Мирјана Лазарова Трајковска, поранешен судија во
Европскиот суд за човекови права
13:30-14:00
Тема 15: „Извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права:
потреба или обврска на државата“.
Предавач: м-р Костадин Богданов, адвокат
14:00-14:30
Тема 16: „Конституционализацијата на Европската конвенција и
примената на практиката на Европскиот суд за човекови права во
домашниот правен систем“.
Предавач: Игор Спировски, адвокат
14:30-14:45
Дискусија и прашања
17:00
ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ
20:00-24:00
Свечена вечера

ТРЕТ ДЕН (са ота 11 мај 2019)
10:00-10:30
Тема 17: „Новиот нацрт закон за заштита на потрошувачите“.
Предавач: проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, професор на Правен
факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје
11:00-11:15
Дискусија и прашања
11:15-11:45
Тема 18: „Откажување на договорот за вработување според членовите 81 и
82 од Законот за работни односи“.
Предавач: Виолета Арнаудовска, судија во Основен суд Скопје 2 Скопје
11:45-12:00
Дискусија и прашања
12:00-12:30
Тема 19: „Постапка за заштита од вознемирување на работно место“.
Предавач: вон. проф. д-р Зоран Михајлоски – професор на Правен факултет
„Универзитет Американ колеџ“ - Скопје Експерт во областа на трудовото право
и работните односи , поранешен судија во Апелациониот суд – Скопје
12:30-12:45
Дискусија и прашања

