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ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ
Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓански оддели од
апелационо подрачје Гостивар

КРАТОК ПРЕГЛЕД И ЦЕЛ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Советувањето ќе се осврне на спорните правни прашања кои се јавуваат во
практичната примена на одредбите од ЗПП поврзани со процесните решенија кои
судот ги носи во текот на постапката при претходното испитување на тужбата во
поглед на уредноста на тужбата и другите поднесоци, при определување на вредноста
на спорот во зависност од предметот на спорот, во текот на подготвителното рочиште
и главната расправа, по однос на трошоците во постапката и некои дилеми поврзани
со најновите измени на ЗПП од 2015 година во делот кој се однесува на платните
налози, како и примената на одредбите од ЗПП за сопарничарство и учество на трети
лица во парницата.
Целта на советувањето е да се разменат мислења и преку разгледување на примери
од судската практика да се воочат сите дилеми кои наметнуваат потреба од
воедначување на судската практика заради правилна примена на одредбите од ЗПП и
донесување на квалитетни одлуки во насока на спречување на злоупотребата на
процесните овластувања и заштита на правата на странките.

МАТЕРИЈАЛИ
Подготвен материјал од излагачите поврзан со темата на советувањето
Релевантни документи:
- Закон за парнична постапка (Сл. весник на Р. Македонија бр.7/2011; 124/2015)

Наведените документи може да ги најдете на следниот линк www.jpacademy.gov.mk

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Основен суд Гостивар

ИЗЛАГАЧИ
г-ѓа Јованка Никодиновска, судија на Апелационен суд Скопје
г-ѓа Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
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ПРОГРАМА
1 јуни 2018 (петок)
09:45-10:00

10:00-12:00

Пристигнување на учесниците

Спорни правни прашања поврзани со:
процесните решенија при претходното испитување на тужбата
определување на вредноста на спорот во зависност од предметот на
спорот
- процесни решенија во текот на подготвителното рочиште и главната
расправа
- одлуки поврзани со трошоците во постапката и
- дилеми при примена на најновите измени на ЗПП од 2015 година во
делот кој се однесува на платните налози
-

Примери од судската практика
г-ѓа Љубица Колиќ
Основен суд Скопје 2

12:00-12:30

Пауза

12:30-14:30

Сопарничарство, видови и учество на трети лица во парницата
Примери од судската практика
г-ѓа Јованка Никодиновска
Апелационен суд Скопје

14:30-15:00

Прашања и дискусија

15:00

Пополнување прашалници

