
  

 

 

 

  

Четврток 27.10.2022 год. 

 

09:00 - 10:00 

Регистрација на учесници 

  

10:00 - 10:15 

Обраќање на претседателот на Здружение на правници на Република Северна 

Македонија г-дин Стевица Јосифовски 

 

10:30 - 11:30 

Тема 1: „Еднаквост на оружјата во кривичната постапка и прашања во врска со 

конфискацијата и одземање предмети низ праксата на ЕСЧП“ 

Предавач: Габриела Гајдова, судија во Основен суд – Велес 

 

11:30- 12:30 

Тема 2:„ПИ мерки наспроти правото на приватност – судска пракса и 

меѓународни стандарди“ 

Предавач: Ненад Савески, судија во Основен Кривичен суд - Скопје 

 

12:30- 13:00 

Кафе Пауза 



  

 

13:00 - 14:00 

Тема 3:„Меница како веродостојна и извршна исправа, од аспект на нотарско 

работерње“ 

Предавач: Марјан Коцевски, нотар 

 

14:00 – 15:00 

Tema 4:„Правно – технички аспекти во администрирање и регистрација на 

инфраструктурни објекти во Катастарот на недвижности“ 

Предавачи: Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, професор на Градежен факултет – 

УКИМ Скопје, проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев, професор на Градежен факултет – УКИМ 

Скопје и  м-р.Сања Ристовска,дипломиран геодетски инженер 

 

Петок 28.10.2022 год.  

 

10:00 - 11:00  

Тема 5:„Исклучување на содружник во ДОО“ 

Предавач: Проф. д-р Марко Андонов, декан на факлултетот за правни науки 

при УАКС 

 

11:00 - 12:00 

Тема 6:„Како да се подели имотот на избришаните неактивни субјекти од 

надлежниот регистар“ 

Предавач: м-р Оливер Гашев, адвокат 

 

12:00 - 12:30 

Кафе Пауза 

 

12:30 - 13:30 

Тема 7:„Основачите и управителите на трговските друштва преку институтот 

даночна гаранција согласно со Законот за даночна постапка” 



  

Предавачи: Јасмина Пршевска Илиевска, раководител на одделение за правни 

работи и Лилјана Аксенова Попова,  раководител на одделение за наплата на 

долговите  во Дирекцијата за големи даночни обврзници, Управа за јавни приходи 

 

 

 13:30 - 14:30 

Тема 8: „Дисциплинските постапки и постапките за утврдување на одговорност 

на судија и претседател на суд, според новиот Закон за Судски совет“ 

Предавач: М-р Миљазим Мустафа, член на Судски совет на РСМ 

 

20:00 - 24:00 

Свечена вечера 

 

Сабота 29.10.2022 год. 

 

09:00 - 09:45 

Тема 9:„Раскинување на договорите поради променети околности во контекст 

на актуелните состојби: пандемија, воени дејствија и енергетска криза“ 

Предавач: проф. д-р Јадранка Дабовиќ, професор на Правниот факултет 

„Јустинијан Први“ - УКИМ Скопје 

 

09:45 - 10:45 

Тема 10:„Разлики помеѓу ништовни и рушливи договори во ЗОО, со посебен 

осврт на фиктивните договори и правната санкција на истите“ 

Предавач: Антоанета Димовска, судија во Основен граѓански суд - Скопје  

 

 

 

 

 

 


