
Почитувани читатели,
Со насловниот труд во овој број на  Правник најавуваме серија на 

трудови во списанието кои се однесуваат на практичната имплементација на 
новите  измени и дополнувања на законите. Ги повикуваме сите 
заинтересирани колеги да ги доставуваат своите трудови. Во „Правник,“ 
нашето стручно списание има доволно простор за актуелни, квалитетни и 
стручни трудови.

За 67-мата Средба на правниците која прерасна во традиција што 
многу внимателно ја негуваме, заедно со Вас кои сте чести учесници, Ве 
известуваме дека заклучните согледувања од Средбата ќе можете да ги 
прочитате во следниот број на Правник.

67-мата Средба на правниците е посветена на актуелните проблеми во 
примената на Законот за трговските друштва и другите закони со кои се 
уредуваат деловните односи, како и осврт на состојбите во трудовото право. 

Концепцијата за оваа Средба беше подготвена согласно со годишната 
програма на Здружението, и по извршената консултација со Вас, по пат на е-
маил кореспонденција, гласања на веб-страницата, оптирање на темите во 
евалуационите листови на семинарите, поставените прашања и дадените 
коментари.

Со изборот на темите за 67-мата Средба на правниците се врши 
заокружување на проектните активности на Здружението на правниците во 
првите три квартала од оваа година.

Со темите во врска со актуелните проблеми во примената на Законот за 
трговските друштва се продолжува семинарот за имплементацијата на ЗТД, 
одржан во март 2012.

Со работилницата за значењето, придобивките и досегашните 
искуства од електронските јавни набавки и е-аукции се продолжува семинарот 
за новините  во постапката за јавни набавки, правната заштита на учесниците 
пред Комисијата за јавни набавки и во управните спорови, оддржан во април 
2012.

Темите во врска со актуелните состојби во трудовото право се нишка за 
поврзување со 66-та Средба на правниците и низа други претходни средби. 
Работните односи се „вечно актуелни“ и  секогаш може да бидат анализирани 
од различен аспект. Една од темите на Средбата произлезе од советувањето за 
Законот за работните односи и неговата примена во практиката (оддржано во 
јуни 2012) а тоа се: „Дилемите кои се јавуваат кај работодавачите пред 
Агенцијата за вработување“. Поради голем интерес и постудиозен пристап во 
следењето на состојбите и проблемите кои се јавуваат во примената за Законот 
за работните односи, Здружението во претстојниот период ќе организира 
семинари на оваа тема во Штип, Битола и Гостивар.

Работилницата на Средбата за функционирањето на регистарот за 
задолжницата е некој вид „продолжение“ кое произлезе од семинарот на тема: 
„Задолжницата во регулативата и во практиката“, кој се оддржа во септември 
2012. Со 67-мата Средба на правниците се заокружуваат активностите во 
првите три квартала од оваа година.

Уредувачкиот одбор претпочита содржините за стручното списание 
Правник да ги избира врз основа на Вашите предлози, сугестии и видувања 
затоа што списанието постои за Вас, наши уважени читатели. Ви благодарам 
што го читате списанието Правник. Се надеваме дека и во 2013 година ќе 
продолжите да бидете наш претплатник, а ние ќе се потрудиме да го 
оправдаме слоганот „Правник-Вреди повеќе...“

Проф.д-р Тито Беличанец,
Главен и одговорен уредник

Поради голем интерес за семинарот „Законот за работните односи и неговата примена во 
практиката“ оддржан во Скопје на 25.6.2012, Здружението oрганизира еднодневен семинар на 
истата тема и по истата агенда во другите 
градови во Македонија каде е лоцирано 
седиштето на Апелациониот суд. (Штип, Битола 
и Гостивар). Референти на советувањата ќе 
бидат: Теофил Томановиќ, судија во пензија, д-
р Зоран Михајлоски, судија во Апелациониот 
суд во Скопје, а модератор ќе биде д-р Даница 
Миладинова, извршен директор на 
Здружението на правниците на РМ.

20.11.2012 
Хотел Оаза

Штип

Почеток во 9 часот

11.12. 2012
Хотел Милениум

Битола

Почеток во 9 часот

22.01.2013
Ресторан Амброзија

Гостивар

Почеток во 9 часот

09:00 – 10:00 Регистрација на учесниците

ПРВ БЛОК

10:00 – 10:30 „Општ осврт на Законот за работните односи и видувањата на Здружението на 
правниците на РМ за проблемите на кои се наидува при неговата практична 
примена“ – д-р Даница Миладинова

10:30 – 12:00 „Некои спорни прашања од примената на Законот за работните односи  и 
неговите недоречености“ – Теофил Томановиќ

12:00-12:30 Прашања и дискусија

12:30-13:00 Пауза со закуска

ВТОР БЛОК

13:00-14:30 „Законот за работните односи и Законот за трговските друштва кај деловните 
лица (манаџери) – д-р Зоран Михајлоски

14:30 – 15:00 Прашања и дискусија

*  *  *
Учесниците ќе ја креираат агендата со поставување прашања и давање коментари за 

кои референтите се согласни да дадат соодветни одговори 

За повеќе информации: www. mla.org.mk; mla@mla.org.mk;  тел. 02 3131 084
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