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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 
 

Потпишан Меморандум за соработка со Правниот факултет „Јустинијан 

Први“ 

Правниот факултет “Јустинијан Први” од Скопје, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј од 

Скопје и Европското Здружение на Студентите по Право во Република Македонија склучија 

меморандум за соработка. 

Правниот факултет , како најстара високообразовна институција која во прв ред е насочена кон 

образованието на младите правници и ЕЛСА РМ, како здружение кое меѓу другото се грижи и 

за професионалното надоградување на своите членови, преку овој Меморандум целат на тоа 

да ја продлабочат меѓусебната соработка, да воспостават заедничка поддршка во 

реализацијата на предвидените активности како и да започнат нови заеднички активности. 

 

Потпишан Меморандум за соработка со Консалтинг Интер Груп 

Друштвото за консултантски услуги „Консалтинг интер груп“ ДООЕЛ Скопје и Европското 

Здружение на Студентите по Право во Република Македонија (ЕЛСА РМ), во насока на 

обезбедување меѓусебна поддршка во остварувањето на заедничките проекти и активности, 

склучија меморандум за соработка. 

Меморандумот за соработка има за цел да ја продлабочи и да ја развие соработката помеѓу 

Консалтинг интер груп, како компанија која во рамките на својата програма за општествена 

одговорност презема низа активности и проекти за промоција на студентската мисла и 

дејствување, и ЕЛСА – РМ, како студентска организација која фокусот на своето работење го 

става на воспоставување мост на соработка и лични контакти помеѓу студентите и младите 

правници, нивно мобилизирање во меѓународни рамки и нивна подготовка за професионална 

кариера со интернационална ориентираност и глобални квалитети.  

http://www.elsa.mk/%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%ba/
http://www.elsa.mk/%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%ba/
http://www.elsa.mk/%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd/
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АКАДЕМСКИ АКТИВНОСТИ 
 

 

 

ELSA Day 

ELSA Day се оддржува секоја година по повод организираниот форум за човекови права – за 

прв пат на 20 март 2013 кога започнува соработката со сите ЕЛСА групи, локални или 

национални со цел да се промовира пораката за заштита на човековите права и слободи.  

Кампањата е обединета под еден слоган, “all different, all together.” Идејата за подобрување, 

промовирање и заштита на човековите права и слободи воопшто се проширува секоја година 

на меѓународно ниво со соработка и поддршка од низа Европски и меѓународни организации. 

Оваа година ELSA Day се одржи на 29ти ноември 2017 на темата Access to Justice Beyond 

Borders. 

 

11th Regional Moot Court Competition 
ЕЛСА Република Македонија со свој тим учествуваше на 11тиот Регионален натпревар во 
симулирано судење чија тема е Европската конвенција за човековите права. На натпреварот 
учествуваа: 

 Тимот на апликанти: Тамара Велковска, Бојан Трпевски и Иван Дургутов 

 Тимот на државата: Фани Димовска, Никола Мурџев и Фросина Спасеска 
 
Тимот на ЕЛСА РМ, со помош од тренерите Светлана Ќосева и Фросина Антоновска, го освои 
4тото место во конкуренција на најдобрите правни факултети од Балканот. 

 
ELSA International Legal Research 
ЕЛСА Република Македонија со свој придонес учествуваше во меѓународното истражување 
кое го спроведува ELSA International. Овогодинешната тема на истражувањето беше 
„Миграциско право“. Во тимот на истражувачи на ЕЛСА Република Македонија учествуваа 7 
млади правници, додека самото истражување беше под надзор од професор од Правниот 
факултет „Јустинијан Први“. 
 

Објавен повик за пријавување трудови за „Јустиција“ 
ЕЛСА РМ повторно започна да работи на издавање на правното списание „Јустиција“ и за таа 
цел објави повик за студенти по право и млади правници да пријават научен труд кој ќе биде 
објавен во првиот број на правното списание „Јустиција“ кое ќе се издава на годишно ниво. 

  

http://www.elsa.mk/elsa-day-2017-access-to-justice-beyond-borders/
https://www.facebook.com/EuropeanLawStudentsAssociationNorthMacedonia/posts/1630611643619857?__xts__%5b0%5d=68.ARCoopb8bpDURA-QVIEtpVDQuLOBbQrjvYu20gbmGSIr--GZLIj7DTbmPLwqbCxaULsuHfXP0BkuklnaXYghEiBodSEZ42vZoQMc5iFzPBO2tcSlqyM6PkH49Y3LBmUfJLfF-TVbPIzAE4pgCSwkiGnI6M5E2v6vYLTFsQQRsWIrFj-P-5fHfWLxSLwMDHOS5-RBowVqpLkrXeGZkxznKYEaB3jVh0pAnQAWUAeaye_Mmo1r8BqO02MsOVtfwBPxj8EcSXth_jwlwHEih0u3LRkeP7J3f5Yt927z0O7ZCnn0Fwmuxy0_btz9S7cOoBSgDpcwmKeSf8ZQuGwEmy9AYAbURQ&__tn__=-R
https://files.elsa.org/AA/LRG_Migration/LRG_Migration_Law_Final_Report.pdf
http://www.elsa.mk/%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%b0-%d1%80%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%98%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80/
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СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Конференција: "Право на игри на среќа" 

Конференцијата "Право на игри на среќа" се одржa на 3 март година на Правниот Факултет 

"Јустинијан Први" - Скопје, со времетрање од 12-14 часот. Како предавачи со посебно 

задоволство ги најавивме едни од најдобрите адвокати од областа на деловното право:  

 Адвокат Никола Лазаров кој има богато искуство во областа на трговското право, 

банкарството и финансиите, игрите на среќа и забавните игри и енергетиката 

 Студент на престижната CHICAGO - KENT SCHOOL OF LAW  

 Адвокат Ангел Шоптрајанов, истакнат во областа на право на интелектуална 

сопственост, граѓанско право, стопанско право, странски инвестиции, енергетика 

 

Се обидовме да дадеме одговор на прашањата: Што се игри на среќа? Како се истите 

регулирани? Каква е практиката? 

 

Ханс Литен -прогонувањето на адвокатите од националсоцијалистите 

Како резултат на соработката помеѓу ЕЛСА РМ и ИРЗ за "Југоисточна Европа - Централен 

регион (Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија)" на 28 март се одржа 

предавање на тема: "Ханс Литен како пример за прогонување на адвокатите од 

националсоцијалистите". На предавањето се зборуваше за адвокатот кој се насочува кон 

одбрана на правата на работниците и верува дека нема да дозволат правото на протест да им 

биде одземено. 

Повеќе детали слушнавме од д-р Штефан Пирнер, адвокат и проектен раководител при ИРЗ. 

 

Правна заштита на животната средина 

Заштитата на животната средина е се поактуелна тема во време кога последиците од 

климатските промени се повеќе се чувствуваат ширум светот. Секој човек има улога во 

заштитата на животната средина. Токму поради ова, ЕЛСА РМ го поставува прашањето која е 

улогата на правниците во борбата за заштита на планетата на конференцијата на тема „Правна 

заштита на животната средина“ која се одржа на 8 април. 

https://www.facebook.com/events/609333122595390/
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We Can Do It – кога (не)еднаквоста добива институција 

Конференцијата „We Can Do It – кога (не)еднаквоста добива институција.“ се одржа на 4 

ноември на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје каде разговаравме за прашањето на 

родовата политика, учеството на жените на работното место и еднаквоста од теоретски аспект. 

На самата конференција  го опфатиме прашањето за родовата еднаквост – дали е клише, 

традиција или пак демократско право?  

Дел од дискусијата беа: 

 Ленче Ристоска од Специјалното Јавно Обвинителство (СЈО) која ја сподели нејзината 

приказна и размислувања околу родовата политика во Македонија и подалеку 

 Пенка Мукаетова, сопственик и генерален менаџер на Друштвото за консултантски 

услуги КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП - притоа горд поддржувач на женското 

претприемништво, искусен предавач, континуиран борец за поттикнување на улогата 

на жената во бизнис секторот како и за промовирање на важноста на жената како 

бизнис креатор 

 Савка Тодоровска, претседателка на Националниот совет за родова рамноправност. 

Таа е препознатливо лице кога се зборува за женските права во Македонија и во 

регионот со повеќе од 20 годишно искуство во областа. 

 

http://www.elsa.mk/we-can-do-it-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86/
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Европска меѓународноправна заштита на човековите права – ЕСЧП 

Улогата на Европскиот суд за човекови права како заштитник на човековите права на европско 

ниво беше темата на конференцијата која се одржа на 16 декември. Преку излагањата на 

нашите предавачи беа објаснети текот на една постапка низ очите на Судот, апликантот и 

владиниот агент, а имавме можност да дознаеме како пресудите влијаат врз домашното 

законодавство. 

Како предавачи учествуваа: 

 Маргарита Цаца Николовска - поранешен судија во ЕСЧП, која говореше за улогата на 

Судот и начинот на кој судиите донесуваат одлука; 

 Костадин Богданов -поранешен владин агент од Бирото за застапување на РМ пред 

ЕСЧП,  кој ја објасни работата на владиниот агент и предизвиците со кои тој се 

справува; 

 Жарко Хаџи Зафиров -адвокат кој ја објасни постапката низ призмата на апликантот; 

 Славица Чубриќ (ОБСЕ) која го пренесе своето искуство од работата во Судот и го 

објасни начинот на кој пресудите од ЕСЧП влијаат и го менуваат домашното 

законодавство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elsa.mk/%d0%bc%d0%b5%d1%93%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%be/
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500 години Мартин Лутер и Протестантската реформација 

Во соработка со Катедрата за воведни и теоретски правни науки на Правниот факултет 

„Јустинијан Први“ на 19 декември се одржа настан организиран на тема „500 години Мартин 

Лутер и Протестантската реформација“. Професорката Каролина Ристова-Астеруд даде вовед 

во одбележување на 500 години Мартин Лутер и Протестантската реформација и нивното 

влијание врз современата држава и право во Европа. Свое излагање на темата имаа и нашите 

студентки: Анамарија Ѓорѓова, Мартина Грнчаревска, Оливера Ѓорѓиева, Моника Здравкова и 

Анастасија Великовска. 

 

Психолошки профил на сторителите на кривични дела 

На 25 ноември ЕЛСА РМ организираше конференција на тема “Психолошки профил на 

сторителите на кривични дела” на Правниот факултет Јустинијан Први.  

На истата предавачи беа: 

 Проф. Д-р Драгана Батиќ од Факултетот за безбедност во Скопје, која ги предава 

предметите Криминалистичка психологија, Криминалистичка психопатологија, 

Форензичка психологија и психопатологија   

 Д-р Крсте Маљановски кој е психолог по професија и автор на трудовите “Судска 

психологија со психопатологија” и “Криминолошки профил на сторителите на кривично 

дело силување” 

Покрај членовите на ЕЛСА и студентите од Правниот факултет, на настанот присуствуваа и 

студенти од Филозофскиот факултет – отсек Психологија, и студенти од Факултетот за 

безбедност. Професорката Драгана Батиќ ги покри теоретските излагања и основните 

карактеристики, додека д-р Крсте Маљановски говореше поконкретно за сторителите на 

кривичното дело силување, што впрочем е и тема на еден од неговите најпознати трудови. 

Конференцијата разбуди интерес кај 120те учесници кои беа присутни и по неа следуваше 

долготрајна дискусија.  

http://www.elsa.mk/500-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82/
http://www.elsa.mk/%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba/
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СТЕП ПРАКСИ 
 

Обука за пишување CV и мотивационо писмо 

Во соработката со Rotaract Club Skopje на 21 април се организираше обуката за пишување на 

CV и мотивационо писмо која имаше за цел унапредување на вештините на студентите, 

подобро претставување и кариерен развој и советување. 

Како предавачи ги најавивме: 

 Адвокат Надица Димовска од Адвокатското друштво "Георги Димитров адвокати", 

член на Ротари Клуб Скопје Парк  

 Aна Трпеска Internal recruiter во FrontWiseGroup. 

По излагањата на предавачите ЕЛСА РМ го претстави билтенот на СТЕП пракси. 

 

 

STEP & Chill 

Програмата за студентска размена - The Student Trainee Exchange Programme (STEP) им 

овозможува единствена шанса на тие кои сакаат да го продлабочат своето знаење и да се 

здобијат со практично искуство. Дава можност на поминување одреден временски период 

работејќи во странство во одбрана правна област. Апликантот има шанса да работи во правно 

друштво, адвокатска канцеларија, меѓународна организација, компанија, банка, универзитет и 

сл. и да ги проучува различните правни системи, да се здобие со знаење од врвни 

професионалци: и за најсреќните  да се вработат по завршувањето! 

Во таа насока, на 23 ноември се одржи презентација на СТЕП програмите и можностите кои им 

се нудат на македонските студенти во странство. 
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МАРКЕТИНГ 
 

 

 

ELSA Birthday Bash 

На 8 октомври, во АТК Premium Club, ЕЛСА Република Македонија организираше голема 

прослава со цел одбележување на 20 годишнината од нејзиното постење. Овој за нас многу 

значаен јубилеј, успеа на едно место да ги обедини сите генерации кои оставиле трага низ 

годините, да ги поврзи алумните со најмладите членови и во една вечер да прослави се што е 

постигнато за време на овие две децении. Забавата ја отвори претседателката на ЕЛСА РМ – 

Ангела Јанкоска, а свој поздравен говор имаше и првиот претседател – адвокатот Никола 

Лазаров. Прославата беше собир за евоцирање спомени, за славење успеси, но и за 

инспирација. И ако земеме предвид се што е постигнато од 1997 до денес, очекуваме уште 

многу многу напредок, нови идеи и успеси од организација која останува пред се на новите 

генерации. 
 

Предновогодишна ЕЛСА забава! 

ЕЛСА РМ овој пат организира малку поинаков настан- Предновогодишна ЕЛСА забава! Во духот 

на новогодишното лудило, на 17 декември се одржа неформална дружба каде ја испративме  

старата година и си посакавме уште поубава елсашка година! 

 

 

http://www.elsa.mk/elsas-20th-birthday-bash/

