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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2016 ГОДИНА
______________________________________________________
1. СРЕДБИ НА ПРАВНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Средбите на правниците на Република Македонија се одржаа во мај и октомври во
хотел Метропол Езерски комплекс, во Охрид..
Пролетната средба се одржа од 12-14 мај 2016 год.
На 74-та Средба за првпат на правничката јавност беше презентирана и воедно
отворена за дискусија работната верзија на Третата книга на Граѓанскиот законик:
„Облигациони односи“. На вториот ден од Средбата беше елабориран новиот Закон
за општа управна постапка и дадени толкувања и насоки за примената на новините
во практиката непосредно пред неговото влегување во сила. Последниот, трет ден
од Средбата, традиционално бешњ посветен на работните односи – прашања и
дилеми со кои се соочуваат вработените во јавниот и приватниот сектор во своето
секојдневно работење.
75-та есенска Средба на правниците се одржа од 13-15.10.2016 година.
На оваа есенска Средба на дневен ред беше конгломерат од актуелни теми од
различни области на правото. Првиот ден од Средбата беше посветен на новините
во Законот за извршување и новиот Закон за нотаријат. На вториот ден беа
елаборирани прашања од областа на осигурувањето и кривичното право.
Последниот, трет ден од Средбата, традиционално беше посветен на актуелни
прашања од работните односи.
Здружението се потруди да 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.

2. АКТИВНОСТИ ВО ОДНОС НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТИТЕ НА
СТРУЧНОТО СПИСАНИЕ ПРАВНИК, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕГОВАТА
АКТУЕЛНОСТ И ЗГОЛЕМУВАЊЕ
НА НАПЛАТЛИВОСТА НА
ПРЕТПЛАТИТЕ
Во текот на 2016 год. во стручното списание Правник беа разработувани најновите
новодонесени закони и новелациите на веќе постоечките закони. Со таа практика се
продолжи и во 2017 год., а беа анализирани и предлог-закони или предлог-закони
за изменување и дополнувања.

3. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БЕНЕФИЦИРАНИ ЦЕНИ НА КНИГИ ЗА
ЧЛЕНОВИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО И ПРЕТПЛАТНИЦИ НА СТРУЧНОТО
СПИСАНИЕ ПРАВНИК
Во текот на 2016 беше обезбедена бенефицирана цена на книгите:
1. Меѓународно приватно право од проф.д-р Поликсена Гавроска и проф.д-р
Тони Дескоски
2. Практикум по меѓународно приватно право од проф.д-р Тони Десковски и
м-р Вангел Доковски
3. Правни лива од доц. д-р Ангел Ристов
4. Коментар на Законот за семејство од проф. д-р Дејан Мицковиќ и доц. д-р
Ангел Ристов
5. Коментар на Законот за наследување од проф. д-р Дејан Мицковиќ и доц. др Ангел Ристов

4. ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИJA ЗА ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД
ФОНДОВИТЕ НА ЕВРОПСКА УНИЈА
Здружението на правници на РМ во својство на ко-апликант за Република
Македонија на фондацијата Конрад Аденауер аплицираше на проект за добивање
на грант на Европска унија EuropeAid/150264/DH/ACT/Multi. Проектот е со
регионална димензија и ќе се одвива паралелно во Македонија и Србија во
времетраење од 2 години.
Главната цел на овој проект е подобрување на положбата на бегалците и други
мигранти, особено на децата и жените во локалните заедници во Србија и
Македонија. Специфична цел на акцијата е од соработката меѓу Македонија и
Србија да произлезат мерки/механизми за континуиран мониторинг и
спроведување на ефективни политики за интеграција и заштита на мигрантите, со
посебен акцент на жените и децата.
За таа цел, во месец февруари 2016 година претставници од канцеларијата на
Здружението беа на тридневна работилница 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 би биле спроведени во рамките на овој проект, доколку истиот
биде избран од страна на ЕУ.
Апликацијата беше поднесена во месец март 2016, а во септември преку Конрад
Аденауер, Здружението беше известено дека проектот на којшто се аплицираше е
одбран да биде финансиран од страна фондовите на Европската унија. Договорот за
добиениот грант е потпишан на 30.12.2016 година така што со имплементација на
истиот ќе се започне на 1.2.2017 година.
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