
 

 

 

 

 

 
Семинар 
 

Методи за медијација и арбитража  

 

 Скопје, 25-26 септември 2019 г. 

 
 

Во организација на Академијата за судии и 
јавни обвинители „Павел Шатев“ 

 
 

Луксембуршка програма за техничка помош за Република Северна Македонија 
„Подготовка за исполнување на барањата од Поглавје 23 - Зајакнување на судството“ 
 

Обуката се спроведува со поддршка на Владата на Луксембург 
 
Место на настанот 
Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, 
1000 Скопје 
 

Вовед 
 

Целна група:  
Државни јавни службеници, адвокати и приправници, практичари на правната професија 
и експерти за пристапувањето кон ЕУ. 
 

Опис: 
Семинарот е организиран во рамките на Луксембуршката програма за техничка помош и 
во соработка со Европскиот центар за судии и адвокати и Академијата за судии и јавни 
обвинители „Павел Шатев“ за Република Северна Македонија. 
 

Метод:  
Комбинација на презентации, дискусии и работилници. 
 

Цели: 
Целта на семинарот е информирање на учесниците за методите за медијација и 
арбитража за решавање на спорови. 
Медијацијата е важен и високо ценет облик на алтернативно решавање на спорови 
(АРС). Тоа е неформална приватна постапка во која споровите ги решава независен и 
непристрасен посредник. Медијацијата е брза постапка, флексибилна е и поевтина 
алтернатива на парницата. 
Арбитражата е облик на АРС, при која се назначува едно или повеќе лица да 
одлучуваат за случај настанат во иста надлежност. Во арбитражата пресуда донесуваат 
арбитрите и таа е обврзувачка и извршна пред суд.  
 

Експерт: 
Оливер Гашев, адвокат, Скопје, Република Северна Македонија 
 
 

Гости-говорници: 
Роза Алексова, медијатор, Комора на медијатори на Северна Македонија 

 

 
 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

АКАДМИЈА ЗА СУДИИ 

И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

ПАВЕЛ ШАТЕВ 

 



 
 

 

 

 

Д-р Јелисавета Георгиева, потпретседател на Стопанската комора на Македонија, 
лиценциран медијатор 
 
Д-р Татјана Зороска – Камиловска, професор 
 

EIPA – Европски центар за судии и адвокати 
Д-р Роберта Рибеиро Оертел, Адвокат и лидер на проектот, EIPA – Луксембург, 
r.oertel@eipa.eu 
Стефани Комоди Гемниг, Организатор на програмата, s.gemnig@eipa.eu 
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REPUBLIC OF NORTH 

MACEDONIA 

ACADEMY FOR JUDGES AND 

PUBLIC PROSECUTORS 

PAVEL SHATEV 

 

Програма 
 

 
 
СРЕДА 25 СЕПТЕМВРИ 2019 г. 
 
 
09.00  Поздравување и вовед во програмата 

   Роберта Рибеиро Оертел 
 

09.15 Што е медијација? Дефиниција, деонтологија, Директива на ЕУ за 
медијација 

 Цел на сесијата е да даде преглед на медијацијата во ЕУ и да обработи 
примери од националното законодавство на некои земји членки. 

 Роберта Рибеиро Оертел 
 
10.30  Кафе пауза 
 

10.45 Медијацијата во Република Македонија во периодот 2006-2019 г. Развој 
и практична примена, усогласување со Директивата за медијација на 
ЕУ, Сингапурска конвенција за медијација 

 Роза Алексова 
 
11.45  Ручек 
 
12.30 Медијацијата како ефикасен начин за алтернативно решавање на 

деловни спорови   
 Јелисавета Георгиева 

 
14.00  Кафе пауза 
 
14.15  Зошто и кога да се предложи медијација – како се одвива во праксата 
  Преглед на македонските закони 
  Оливер Гашев 

 
15.30  Крај на првиот ден од семинарот 
  



 
 

 

 

 

ЧЕТВРТОК 26 СЕПТЕМВРИ 2019 г. 
 

09.00  Студија на случај  
 Роберта Рибеиро Оертел 
 
10.30  Кафе пауза 

 
10.45  Арбитража – споредбени анализи 
  Право, пракса и постапка 
  Роберта Рибеиро Оертел 
 
12.00 Ручек 
 
12.45 Арбитражата според националните закони 

Право, пракса и постапка 
 Оливер Гашев 
 
14.00 Решавање спорови пред Постојаниот суд – Арбитража во Стопанската 

комора на Македонија 
 Татјана Зороска - Камиловска 
 
15.00 Крај на семинарот и оценување 

Роберта Рибеиро Оертел 
 
 
 


