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ЗА ЕЛСА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
EЛСА Република Македонија е независна, непрофитна и невладина организација
насочена кон своите членови, студентите по право. Таа е основана на 05.09.1997
година во Скопје, од група млади ентузијасти, студенти по право, како дел од ЕЛСА
мрежата во Европа. На Меѓународното Годишно Собрание, одржано во Опатија,
Хрватска, во 1998 година, нашата национална група беше признаена како полноправна
членка на ELSA International под своето уставно име.
ЕЛСА РМ е организација со специфични цели во работењето и е единствена НВО
целосно посветена на студентите по право како своја таргет група. ЕЛСА им нуди
најразлични можности за стекнување ново искуство, како на национално така и на
интернационално ниво, преку учество и организирање на бројни семинари,
коннференции, програми за развивање вештини за правно пишување, програми за
размена, пракси, тренинзи итн. Исто така, преку соработката со други владини и
невладини организации, ЕЛСА ги истражува можностите за работни места за своите
членови и им овозможува да го завршат Правниот факултет со колку што е можно
повеќе теоретско и практично знаење за нивната идна професија.

МИСИЈА И ВИЗИЈА
ЕЛСА РМ организација од студентите за студентите по право, национален огранок на
европска студентска асоцијација која ја спроведува интернационалната соработка,
дејствува и на локално ниво и се посветува на подобрување на квалитетот на целиот
студентски живот на своите членови. Како своја глобална цел ја има поставено
промоцијата, воспоставувањето и развојот на взаемно почитување, соработка и лични
контакти меѓу студентите по право и младите правници од земјата и странство и преку
тоа да придонесува во реализацијата на визијата на ЕЛСА: “Праведен свет каде има
почит за човечкото достоинство и културната разноликост“.
Задачата на ЕЛСА е да ги подготвува студентите по право и младите правници за
професионален живот во земјата и странство, да дава можност студентите по право и
младите правници да ги изучуваат другите правни системи во духот на критички
дијалог и научна соработка; да придонесува во правното образование, да го охрабрува
взаемното разбирање и почитување и да промовира општествена одговорност на
студентите по право и младите правници; да им помага на студентите по право и
младите правници да бидат меѓународно ориентирани и професионално обучени и да
ги поттикнува студентите по право и младите правници да дејствуваат за промовирање
на вредностите на правната држава и демократскиот развој.
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ОРГАНИЗАЦИСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ
Одржано 23тото Генерално собрание на ЕЛСА РМ
На 11 јуни на Правниот факултет „Јустинијан Први“ членовите на ЕЛСА РМ го одржаа 23тото
Генерално собрание, каде модератор беше поранешната претседателка Зорица Велковска, а
на кое беа презентирани досегашните активности на Управниот одбор 2017/2018, по што се
премина кон презентирање на плановите за работа на годинешните кандидати. Секој од
кандидатите ги изложи своите идеи и заложби за претстојниот мандат, а присутните имаа
прилика да постават прашања, како и да дадат сугестии по што следеше тајно гласање.
Со тоа, беше изгласан новиот Управен одбор на ЕЛСА, чии членови се:
 Ангела Јанкоска- Претседател
 Иван Дургутов- Благајник
 Антонио Велковски- Генерален секретар
 Фани Димоска- Потпретседател за академски активности
 Тамара Велковска- Потпретседател за семинари и конференции
 Ивана Размовска- Потпретседател за СТЕП
 Бојана Русевска- Потпретседател за маркетинг
Покрај Управниот одбор, беше избран и Надзорниот одбор, чии членови се:
 Мартин Нацевски,
 Константин Битраков
 Маја Вељанова.
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АКАДЕМСКИ АКТИВНОСТИ

ELSA Day
ELSA Day е настан којшто секоја година се одбележува во секоја ЕЛСА група низ Европа.
Идејата е преку организирање на унифицирани настани да се покрене свеста за конкретно
прашање во секоја од овие држави. Годинава се посветивме на правото на образование како
човеково право. За таа цел организиравме:
 Трибина „Човекови права: Право на образование“ на која Светлана Црвенковска и
Маја Атанасова зборуваа со студентите за содржината на правото на образование
 Предавање за учениците во ООУ „Рајко Жинзифов“ на кое Фани Димоска, Сара
Поповска и Иван Дургутов разговараа со учениците за основите на правото на
образование, дискриминацијата во училишните клупи и значењето на правото на
образование

12th Regional Moot Court Competition
ЕЛСА Република Македонија со свој тим учествуваше на 12тото Регионално натпреварување во
симулирано судење чија тема е Европската конвенција за човековите права. Тимот составен од
6 студенти по право успешно го помина писмениот (пишување писмен поднесок за апликантот
и за државата) и усниот дел на натпреварот.
Тренерите на тимот беа Светлана Ќосева и Фросина Антоновска.

ELSA International Legal Research
ЕЛСА Република Македонија со свој придонес учествуваше во меѓународното истражување
кое го спроведува ELSA International. Овогодинешната тема на истражувањето беше
„Обновливи извори на енергија“. Во тимот на истражувачи на ЕЛСА Република Македонија
учествуваа 6 млади правници, додека самото истражување беше под надзор од Фросина
Антоновска, магистер на темата Право на здрава животна средина.

Објавено првото издание од правното списание „Јустиција“
ЕЛСА РМ го издаде првото издание од згаснатото списание „Јустиција“ во кое студентите по
право и младите правници имаа можност академски да се изразат за проблемите со кои се
соочуваме, а се со цел да го дадат својот придонес во владеењето на правото и почитување на
човековите права.
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СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Потрошувачко право
На 3 март година ЕЛСА РМ одржа конференција на тема: ,,Потрошувачко право”. На настанот
на кој учествуваа 37 млади правници, свое излагање имаа:
 Претседателката на Организацијата на потрошувачи на Македонија, м-р Маријана
Лончар Велкова, која ги запозна учесниците со нивните основни потрошувачки права и
начините како да ги заштитат истите.
 Павле Костоски, кој од позиција на правен советник во Организацијата на потрошувачи
на Македонија имаше свое излагање на тема: ,,Заштита на потрошувачите од
нечесното деловно работење’’
 Раководителката на одделението за инспекциски надзор Скопје при Државниот
пазарен инспекторат – Соња Солевска на учесниците им ги прикажа потрошувачките
права низ призмата на Државниот пазарен инспекторат, начините и постапката на
заштита на правата пред Државниот пазарен инспекторат.
По исцрпните излагања на предавачите, помеѓу учесниците се разви дискусија за најчестите
проблеми со кои се соочиле во практиката како потрошувачи, а предавачите беа тука за да им
дадат и совети на учесниците како да се справат со проблемите од оваа област во иднина.
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Школа за човекови права „5 важни лекции за човековите права“
ЕЛСА Република Македонија во соработка со Македонското здружение на млади правници
(МЗМП) организираше Школа за човекови права на тема „5 важни лекции за човековите
права- како да станеш заштитник на човековите права“.
Во рамки на Школата беа одржани 4 обуки на различни теми и беа опфатени повеќе теми од
областа на заштита на човековите права како заштита од дискриминација, права на деца, азил
и миграции, пристап до правда и трговија со луѓе. На секоја од обуките во просек учествуваа по
35 млади правници кои имаа можност да научат повеќе за човековите права и како може да се
придонесе во нивната промоција и заштита.

Конференција: „Перење пари“
ЕЛСА РМ на 21 април ја одржа својата конференција на мултидисциплинарна тема која
претставува вистински предизвик за професиите кои се борат за искоренување на оваа појава.
На оваа конференција се дискутираше за перењето пари но низ призмата на сите актери кои се
вклучени во борбата против овој феномен. Присутните 31 млад правник имаа можност да
научат за предизвиците со кои се соочуваат институциите одговорни за спречување на
перењето пари, правата и надлежностите на секоја институција во процесот на истражување и
гонење на овој тип криминал.
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Лекарска грешка
Во соработка со ЕМСА, на 13 декември се организираше обука на тема „Лекарска грешка“ во
просториите на Медицинскиот факултет во Скопје. На настанот присуствуваа 71 млади
правници и млади лекари кои можеа да научат нешто повеќе околу правната квалификација
на кривичните дела од Кривичниот законик, а кои се однесуваат на лекувањето болни, но и
младите правници имаа можност да научат нешто повеќе за самата лекарска професија и
предизвиците со кои секојдневно се соочуваат докторите во Македонија.
Предавачи на настанот беа:
 проф.д-р Златко Јаќовски, специјалист по судска медицина и продекан за финансии на
Медицински факултет;
 проф. д-р Биљана Јаневска, шеф на катедра по Судска медицина;
 д-р Габриела Гајдова, судија во Основен суд Велес;
 м-р Гоце Нестороски, адвокат во адвокатско друштво ,,Томислав Кузманоски”

Право на говор, НЕ и говор на омраза
Во соработка со здружението за дислексија „Ајнштајн“, ЕЛСА РМ на 18 декември
организираше конференција на тема „Право на говор, НЕ и говор на омраза“ на која се
зборуваше за говорот на омраза како се почеста појава во македонското општество, како и за
последиците до кои може да се дојде како резултат на неказнивост на говорот на омраза.
Пред присутните 35 млади правници се обратија:
 Уранија Пировска - Што е говор на омраза? Неговата застапеност во светот на мас
медиумите;
 Мерсиха Смаилович - Националната и етничка припадност како мета на таквиот говор;
 Eлена Мујоска - Последиците од говорот на омраза
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Надомест на штета и осигурување
ЕЛСА РМ на 1 декември организираше настан посветен на надоместот на штета и осигурување.
На настанот учествуваа 32 млади правници кои преку излагања на адвокати со големо искуство
во областа како и преку претставници на осигурителни компании, да дознаат повеќе за тоа што
е штета, судската постапка за надомест на штета, постапката за надомест на штета преку
осигурителните компании како и повеќе детали за осигурувањето од автоодговорност.

Евтаназија: милосрдие или убиство?
На 10 ноември се одржа конференција на тема „Евтаназија: милосрдие или убиство?“ чија цел
беше да ја актуализира првенствено евтаназијата, како област во која мултидисциплинарно се
среќаваат правната и медицинската наука и да се обиде да развие полемика околу дилемата
дали чинот на евтаназија претставува кривично дело – убиство од благодорни побуди или пак,
се работи за милосрдна постапка за безболна смрт и прекинување на неизлечлива болест.
Пред присутните 71 млад правник се обратија:
 проф. д-р Александра Деаноска од Правниот факултет “Јустинијан Први” и
 д-р Владимир Чадиковски, од Медицинскиот факултет и Клиниката за детска
кардиохирургија
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СТЕП ПРАКСИ

СТЕП работилница
На 11 април се одржа СТЕП работилница на која студентите имаа можност да слушнат повеќе
детали околу новиот циклус на СТЕП пракси. На работилницата беше презентиран новиот СТЕП
билтен објавен од ELSA International, беа одговарани прашања од студентите во врска со
процесот на аплицирање и беа споделени важни информации кои на студентите може да им
бидат корисни во процесот на аплицирање, но понатаму и во процесот на интервјуа и
селекција.

Самостоен маркетинг за вработување
Како да напишете добро мотивациско писмо и да се подготвите за на интервју? Колку долго
треба да биде? Кои информации треба да ги вклучува? Што не треба да вклучува? Колку лично
треба да биде? Дали ми е потребно различно CV за секое работно место?
Ова беа само некои од прашањата кои беа одговорени на работилницата која се одржа на 6
декември во соработка со Центарот за кариера и развој „МОТИВА“.
Покрај обуката за како да се напише квалитетна кратка биографија и како да се биде подготвен
за успешно интервју, учесниците беа запознаени со СТЕП праксите од вториот циклус.
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МАРКЕТИНГ
Јавни консултации за нов модел на студентско органзирање Скопје,
Битола, Штип и Тетово
Младински образовен форум во партнерство со Фондација Отворено општество- Македонија
во текот на месец октомври и ноември организираше четири јавни консултации за нов модел
на студентско организирање, и тоа по една на секој од четирите универзитети во Скопје,
Битола, Штип и Тетово. Во текот на истите, при размена на искуства помеѓу говорниците и со
учество на студентите, се дојде до конкретни препораки кои беа презентирани на еден
завршен настан во присуство на Министерката за образование и наука – д-р Рената Дескоска и
истите се доставени до Министерството за образование и наука за изработката на новиот
Закон за високо образование.
ЕЛСА РМ со свој говорник беше присутна на сите настани и го презентираше постоечкиот
модел на студентско организирање, но и сопствените препораки за новиот модел. Како
говорници во име на ЕЛСА РМ учествуваа:
 Иван Дургутов кој беше дел од дискусијата на Правниот факултет во Штип,
 Ангела Јанкоска која учествуваше во дискусијата на Правниот факултет во Битола,
 Фанче Димоска која свое излагање имаше на Универзитетот на Југоисточна Европа и
 Тамара Велковска која беше говорник на дискусијата на Правниот факултет во Скопје

Најконтроверзното злосторство во историјата на Америка
На 7 мај ЕЛСА РМ одржа една поинаква активност за своите членови, работилница на тема
„Најконтроверзното злосторство во Америка: Случајот O.J. Simpson“. Како еден од најпознатите
случаи на денешницата, кој и по 24 години е се уште обвиткан во мистерија и кој во себе
инволвираше добропознати личности за јавноста, идејата беше да создадеме платформа за
дискусија преку која ќе стекнеме знаења за кривичното право и криминалистиката,
истовремено дебатирајќи ги фактите на случајот.
По претставувањето на случајот, предавачот Ристо Ставревски, полициски советник во
Министерството за внатрешни работи, на присутните 18 млади правници им го објасни
настанот низ неговата призма. Зборувавме за разликата помеѓу добар и лош криминалист,
начинот на прибирање докази, грешките што се прават при истото, за значењето на
биолошките траги и како се постапува со нив. На овој начин ги разгледавме и грешките и
спорните моменти при постапувањето со овој случај.
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