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Втора конференција 
на Центарот за едукација 

и развој на човечки ресурси: 

„СОВРЕМЕНО 
СИСТЕМСКО 

УПРАВУВАЊЕ“

Панел: 4 Закон за работни односи 
и активностите на Агенцијата за вработување 
на Република Македонија во насока на 
унапредување на соработката со стопанството

12:15 - 13:00 часот 
Измените на Законот за работни односи 
во функција на подобрување на стопанисувањето 
на правните субјекти на пазарот на трудот 
 
Презентери:
- Миле Стојановски, државен советник 
во Министерството за труд и социјална политика 
на Република Македонија;
- Злате Стојановски, раководител на Секторот 
за работни односи при Државниот инспекторат за труд 
во Министерството за труд и социјална политика 
на Република Македонија.

13:00 - 13:15 часот
Прашања и дискусија

13:15 - 14:00 часот 
Поим, склучување, измени и откажување на 
договор за вработување и постапка пред суд во 
споровите од областа на работните односи
- Презентер: Бојана Велковска, судија во Основен суд 
Скопје 2  - Скопје

14:00 – 14:15 часот
Прашања и дискусија

14:15 – 15:00 часот
Активни политики и мерки за вработување како 
можност  за зголемување на вработеноста 
во Република Македонија и активности во насока 
на унапредување на соработката 
со работодавачите
- Презентер: Влатко Поповски, директор на Aгенцијата 
за вработување на Република Македонија

15:00 – 15:15 часот
Прашања и дискусија

Контакт:

Елизабета А.Ефтимова
Тел: 02 32 44 074
beti@mchamber.mk

М-р Анита Митревска
Тел: 02 32 44 057
anita@mchamber.mk

Симона Ристоска
Телефон: 02 32 44 067
simona@mchamber.mk

Котизација за учество

5.310 денари за 1 учесник 
(4.500 денари +18%ДДВ)

* 20% попуст за втор учесник од иста компанија
* гратис учество на трет учесник од иста компанија

30.11. – 1.12.2015 година
Хотел „Holiday Inn“- Скопје



ПРОГРАМА
ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЈА: „СОВРЕМЕНО СИСТЕМСКО УПРАВУВАЊЕ“

30 ноември 2015 година (понеделник)

9:00 - 9:30 часот
Регистрирање на учесниците на Конференцијата

9:30 - 9:45 часот
Oтворање на Конференцијата

Панел 1: Конвенцијата за заедничка 
транзитна постапка и меѓународни 
трговски документи

9:45 - 10:15 часот
Царинската управа на Република Македонија 
како поддржувач и олеснувач на економските 
активности
- Обраќање на Наташа Радеска-Крстевска, директор 
на Царинската управа на Република Македонија

10:15 - 11:00 часот
Придобивки за деловната заедница од 
пристапувањето на Република Македонија кон 
Конвенцијата за заедничка транзитна постапка
- Презентер: м-р Димче Аџиоски, началник 
на Одделението на гранични и транзитни формалности 
при Царинската управа на Република Македонија

11:00 - 11:30 часот
Меѓународни трговски документи што ги издава 
Стопанската комора на Македонија
- Презентер: Лазо Ангелевски, виш советник 
во Стопанската комора на Македонија

11:30 - 11:45 часот
Прашања и дискусија

11:45 - 12:30 часот
Коктел 

Панел: 2  Закон за данокот на додадена 
вредност и Закон за финансиска 
дисциплина

12:30 – 13:15 часот
Поедноставен начин за издавање и примање 
фактури помеѓу даночните обврзници 
(е-фактура)
- Презентер: Мимоза Трајаноска, раководител 
на Одделот за данок на додадена вредност при 
Управата за јавни приходи

13:15 - 14:00 часот
Спроведување постапка за враќање на данокот 
на додадена вредност (ДДВ) на вршителот 
на прометот, согласно Законот за донации 
и за спонзорства во јавните дејности
- Презентер: Русе Коцевски, советник за данок 
на додадена вредност во Одделението за даночна 
политика, Сектор за даночна и царинска политика при 
Министерството за финансии на Република Македонија  

14:00 - 14:15 часот
Прашања и дискусија

14:15 – 15:30 часот
Најновите измени во Законот за финансиска 
дисциплина и негова практична примена
Презентери: 
- Јане Севдински, правен советник во „Некст Левел 
Консалтинг“ ДОО - Скопје;
- доц.  д-р Костадин Дуковски, консултант во „Некст 
Левел Консалтинг“ ДОО - Скопје.

15:30-15:45 часот
Прашања и дискусија

1 декември 2015 година (вторник)
 
9:00 - 9:30 часот
Регистрирање на учесниците на Конференцијата

Панел 3: Закон за општа управна постапка

9:30 - 10:00 часот
Правна заштита пред второстепен орган согласно 
Законот за општа управна постапка
- Презентер: Ирена Брзанова, претседател 
на Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен

10:00 – 10:30 часот 
Правна заштита пред Управен суд Скопје согласно 
Законот за општа управна постапка 
- Презентер: м-р Едита Насковска, судија во Управен 
суд Скопје

10:30 – 11:15 часот 
Компаративна споредба со примена на новите 
одредби од Законот за општа управна постапка 
- Презентер: доц. д-р Костадин Дуковски, консултант 
во „Некст Левел Консалтинг“ ДОО - Скопје

Дебатирање за материјалните закони 
и субсидијарното значење на Законот за општа 
управна постапка
- Презентер: доц. д-р Костадин Дуковски, консултант 
во „Некст Левел Консалтинг“ ДОО - Скопје

11:15 -  11:30 часот
Прашања и дискусија

11:30 – 12:15 часот
Коктел


