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ЦЕЛИ НА
Н НАСТА
АНОТ
- Пренесува
ање на осно
овни знаењ
ња, пред сè
è на „soft skkillsˮ, за носсители на правни
п
професии во демокра
атски општтества
А ГРУПА НА УЧЕСНИ
ИЦИ
ЦЕЛНА
- Обуката е наменета за граѓанскки судии од
д сите апел
лациони по
одрачја
АВАЧИ
ПРЕДА
Катерина
а Георгиев
вска, судија
а на Апела
ациониот суд
с Скопје
Д Инго Вернер,
Д-р
В
суудија на Ви
ишиот покр
раински суд
уд во Келн зза „Унапред
дување
на судскит
те порамнуувања во граѓанскит
г
те постапкки“
НАПОМ
МЕНИ ВО ВРСКА
В
СО
О ТЕХНИКА
АТА:
Во 10:15 ча
асот можетте да се пр
риклучите во
в онлан-пр
росторот.
За да го иззберете онлајн-настанот потреб
бен Ви е сл
ледниот лин
нк:
Онлајн-про
остор:
https://us02
2web.zoom.us/j/85263439808?pw
wd=UitRaFM
M3a2NiZXF
FtNkxUV2sz
zNGpBd
z09
Meeting ID: 852 6343 9808
Passcode: 1234
Ве молиме
е уште одна
апред да внимавате
в
на следнотто:
 Кога ќее се повика адресата се инсталиира бесплатна програама за клиеент за
PC, Ma
ac или Linuxx. Ве молиме едноста
авно да ги следите уп
патствата;



Систем
мот за веб-конференц
ција, исто така,
т
добро
о функционира со пам
метни
телефо
они или таб
блети. Апликацијата „Zoom
„
Clou
ud Meeting““ ќе ја најде
ете во
односн
ната продав
вница за ап
пликации (A
App-Store).. Како ID за
а средбата, Ве
молиме
е да ги вне
есете бројки
ите од линкот даден погоре;
п



Ве мол
лиме да кор
ристите (US
SB-) слуша
алки! Со тоа
а значител
лно ќе се згголеми
разбир
рливоста на
а гласот;



Исто та
ака, препор
рачуваме користење
к
на веб-кам
мера (вград
дената каме
ера во
компјуттерот и / ил
ли лаптопот е исто така доволна
а) за лична
а работна
атмосф
фера;



Дополн
нителни напомени во врска со техниката може
м
да се најдат на
http://biit.ly/Zoom_A
Anleitung. Исто
И
така, можете
м
пре
етходно да
а ја инстали
ирате
програм
мата https://zoom.us/d
download и да спроведете тести
ирање
https://zzoom.us/tesst
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АГЕНДА
9 декем
мври 2020г. (среда)
10:50 Позд
дравно обра
аќање
10:30 -1
Д-р Штефан П
Пирнер, ад
двокат
Раково
одител на проектната
п
а област „Јуугоисточна
а Европа I” при IRZ
(Босна и Херцегговина, Црн
на Гора, Се
еверна Маккедонија и Србија)
Проф. Д-р На
аташа Габ
бер-Дамјан
новска,
удии и јавни
и обвините
ели „Павел Шатев“
Директор на Академијата за су
10:50-12:00

„Суудските пор
рамнувања
а во парнич
чната поста
апка“
рина Георг
гиевска
Катер
Судија
С
на Апелацион
А
иот суд во
о Скопје


Прашања и дискусија
а

12:00 -1
12:30 Пауза
12:30-13:45

„Сппогодување
е во граѓанско-правен
н спор“
Д-р Инго Вернер
В
Судиј
ија на Виши
иот покраи
ински суд во
в Келн за „„Унапредув
вање на
суудските по
орамнувања во граѓан
нските пос
стапки“


13:45-14:00

Прашања и дискусија
а

вршни збор
рови и крај на настано
от
Зав

