IURIDICA PRIMA
Институт за правно-економски истражувања и едукација

ПОКАНА
ПОЧИТУВАНИ,
со голема чест и задоволство Ве покануваме да учествувате на
Меѓународната научна и стручна конференција со наслов: „УЛОГАТА
И ЗНАЧЕЊЕТО НА ПРАВНИЧКАТА ПРОФЕСИЈА ЗА ВЛАДЕЕЊЕ
НА ПРАВОТО И НЕГОВАТА ПРИМЕНА ВО ПРАКТИКАТА“ која ќе се
одржи од 1-3 март 2019 година во х. Сириус во Струмица, во организација на
Институтот за правно-економски истражувања и едукација ЈУРИДИКА
ПРИМА.
Оваа меѓународна научна и стручна конференција е прва од ваков вид
во Република Македонија која се организира во согласност со процесот на
отворањето на пристапните преговори со Европската унија и Поглавјето 23 –
Правосудство и основни човекови права. Конференцијата ја обединува
целокупната правничка фела со цел таа да го даде својот придонес во
предизвиците со кои нашата држава се соочува на патот кон Европската
унија. Во таа насока, на конференцијата ќе бидат пренесени искуствата на
соседните земји, (Србија и Црна Гора) како и членки на Европската унија
(Бугарија и Хрватска) во делот на правните реформи и владеењето на правото
од страна на практичари, судии, адвокати, нотари, извршители и др., како и
професори по право.
На конференцијата акцентот посебно ќе биде ставен на проблемите во
примената на правото во практиката од страна на правничката фела, со цел да
се лоцираат проблематичните решенија, а врз основа на размената на
позитивните искуства и да се дадат предлози за нивно надминување во
практиката. На конференцијата ќе се говори и за квалитетот на правничкото

образование како клучен предуслов за владееење на правото и неговата
правилна примена во практиката. Каков профил на правник е потребен за
стручните правнички фели? Колку правни факултети се потребни на
Република Македонија? За потребата од повеќе практична настава на
студентите во нивното образование, како и кои практични вештини треба да
ги поседува дипломираниот правник? За потребата од укинување на
електронското полагање на правосудниот испит и другите стручни
правнички испити! За уедначување на судската пракса и постапување на
органите на управата! Конечно, законодавецот задолжително да го слушне
гласот на практичарите: судии, обвинители, правобранители, адвокати,
нотари, извршители, стечајни управници, судска администрација и др., кои
секојдневно ги применуваат законите и најдобро ги знаат проблематичните
решенија во законодавството. Заедно сме посилни, во интерес на правдата,
граѓаните, владеењето на правото и правната сигурност.
ПОЧИТУВАНИ правото е вештина на доброто и правичното (ius est ars
boni et aequi). Правниците ја имаат привилегијата, но и обврската да
учествуваат во остварувањето на човековите слободи и права за секој да го
добие заслуженото (suum quique tribuere). Затоа, улогата и значењето на
правничката професија е од исклучителна важност за државата,
функционирањето на правниот систем, но пред се остварувањето на
човековите права и слободи. Од квалитетот на правничката професија зависи
квалитетот на правдата која се дистрибуира на граѓаните.
Со надеж дека активно ќе земете активно учество на оваа меѓународна
научна и стручна конфереција,
Однапред Ви се заблагодаруваме.
Во прилог со поканата ви доставуваме и програма.
Скопје,
17.1.2019

Претседател
проф. д-р Ангел Ристов

==========================================================
Цена по учесник изнесува 3100 денари и вклучува писмен материјал и
сертификат за учество на семинарот.
Уплатата треба да биде извршена (најдоцна три дена пред конференцијата)
на име Јуридика Прима - Скопје ул. Димо Хаџидимов 8/1-1 Скопје
Број на жиро сметка: 270-0711667501-73 Халк банка АД Скопје
Подетални информации за програмата и пријавување кај
Александар Николов моб. 077 393 900
* facebook Iuridica Primа * mail: iuridicaprima@gmail.com * iuridicaprima.mk*
Резервација и сместување во х. Сириус на тел. 034 345-141 и моб. 071 322987 секој ден до 15: 00 часот или на е-маил verica.sirius@gmail.com

IURIDICA PRIMA
Институт за правно-економски истражувања и едукација
МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА И СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
на тема:
„УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА ПРАВНИЧКАТА ПРОФЕСИЈА
ЗА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО
И НЕГОВАТА ПРИМЕНА ВО ПРАКТИКАТА“
1-3 март 2019 хотел Сириус - Струмица
Република Македонија
ПРОГРАМА

1 – ви Март 2019 (петок)
Прв ден
17:00-19:30 – Пристигање на учесниците во попладневните часови и
сместување во хотелот
20:00-21:30 – Вечера
21:30 – Организирана ноќна прошетка и забава во ноќен клуб
2 – ри Март 2019 (сабота)
Втор ден
8:00-9:30 – Појадок
9:45-10:10 – Регистрација на учесниците
10:10-10:15 – Најава проф. д-р Ангел Ристов, претседател на Iuridica Prima,
модератор на Конференцијата
Музички настап
10:15-10:25 – Свечено отворање на конференцијата (Пленарна сесија)
Г-дин Зоран Заев, Претседател на Владата на Република Македонија

10:25-11:00 – Поздравни обраќања
Јово Вангеловски, Претседател на Врховниот суд на Република Македонија
Љупчо Јовевски, Јавен обвинител на Република Македонија
Љубомир Михајловски, претседател на Адвокатската комора на Република
Македонија
Васил Кузманоски, претседател на Нотарската комора на на Република
Македонија
Ацо Петров, претседател на Комората на стечајни управители на Република
Македонија
Зоран Димов, претседател на Комората на извршители на Република
Македонија
Борче Мирчески, претседател на Здружението на судска администрација
11:00-11:15 – Кратка пауза
11:15-12:45 – Актуелните прашања поврзани со правничката професија
и примената на правото во практиката во регионот (Пленарна сесија)
Професор д-р Лазар Груев, Правен факултет, Софиски Универзитет „Св.
Климент Охридски“ и
Красимир Влахов, судија во Уставниот суд на Република Бугарија –
Актуелни прашања на дејноста на Уставниот суд на Република Бугарија
Проф. д-р Ирена Илиева, директор на Институтот за државата и правото при
Бугарската академија на науките и
Доц. д-р Петар Бончовски, адвокат и научен секретар на Институтот за
државата и правото на Бугарската академија на науките – Современите
предизвици пред правната наука и дејноста на Институтот за државата и
правото при Бугарската академија на науките
Доц. д-р Тодор Кобуров, Институт за државата и правото на Бугарската
академија на науките и
Кремена Хараланова, судија во Врховниот административен суд на
Република Бугарија и
Радостин Радков, претседател на Административниот суд – град Софија –
Административното правораздавање во Република Бугарија
Неделчо Митев, приватен судски извршител, член на Советот на Комората на
приватните судски извршители во Република Бугарија
Д-р Михаил Малчев, судија во Дупница, хонорарен предавач, Правен
факултет, Софиски Универзитет, Република Бугарија – Врската помеѓу
правната теорија и практиката како гаранција за Врховност на законот
12:45-13:15 – Кафе пауза

13:15-14:15 – Актуелните прашања поврзани со правничката професија
и примената на правото во практиката во регионот (Пленарна сесија)
Проф. д-р Јелена Чувељак, судија во Високиот трговски суд на Република
Хрватска –Предизвици во примената на Европското право
Сања Мишевиќ, адвокат и стечаен управник, Осијек, Република Хрватска Владеењето на правото низ призмата на судските одлуки
Блажо Мојаниќ, претседател на Трговскиот суд во Подгорица, Република
Црна Гора
Адвокат и стечаен управник, Подгорица, Република Црна Гора
Д-р Новак Крстиќ, доцент по наследно и нотарско право, Правен факултет,
Универзитет во Ниш, Република Србија – Улогата на нотарот во
заштитата на правната сигурност при располагањето со недвижните
ствари во правото на Република Србија
Д-р Жарко Димитријевиќ, извршител во Ниш, Република Србија – Новите
тенденции во извршното законодавство во Република Србија
14:30-15:15 – Ручек
15:15-17:30 – Слободно време
17:30-19:30 – Организирана посета на винаријата Грозд /Далвина
21:00 – Свечена вечера со музичка забава во хотелот Сириус
3 - март 2019 (недела)
Трет ден
8:00-9:30 – Појадок
10:00-12:30 – Актуелните прашања поврзани со правничката професија
и примената на правото во практиката во Република Македонија
(Пленарна сесија)
Судија од Врховен суд на Република Македонија
Судија од Апелационен суд
Судија од Граѓанскиот суд во Скопје
Судија од Кривичниот суд во Скопје
Судија од Управен суд на Република Македонија
Претставник од Јавното обвинителство
Претставник од Адвокатската комора на Република Македонија
Претставник од Комората на извршители на Република Македонија
Претставник од Нотарската комора на Република Македонија
Претставник од Комората на стечајни управници на Република Македонија
Претставник од Здружението на судска администрација
Професори од Правниот факултет „Јустинијан Први“: проф д-р Горан
Коевски, декан на Правниот факултет,; проф. д-р Борче Давитковски,
редовен професор; проф. д-р Никола Тупанчески, редовен професор; проф. др Дејан Мицковиќ, редовен професор; проф. д-р Ангел Ристов, вонреден
професор и др.

Заклучоци и свечено доделување на сертификати
12:30-14:15 – Слободно време
14:15-14:45 – Ручек
14:45-15:00 – Одјавување од хотелот Сириус
15:00-18:00 – Туристичка прошетка до конаците на манастирот Вељуса,
Колешински водопади, Смоларски водопади и Лебедово езеро

