
СЕМИНАР ЗА НАПРЕДНИ ПРАВНИ ПРАКТИКИ 
ПО РАБОТНО ПРАВО И ГРАДЕЖНИШТВО

За повеќе информации ве молиме обратете ни се на  тел.: 3232821, 3237465 или на е-пошта: practicum@akademik.com.mk

ХОТЕЛ МЕТРОПОЛ, ОХРИД

11-12 мај 2015



Прв ден, 11 мај 

09.30-10.15 

Панел I: 
10.30-13.30

Панел II: 
14.30-16.30

РАБОТНО ПРАВО

Воведно излагање: Последните измени и моментната состојба во македонското работно законодавство

-измени во Законот за работните односи
-измени во социјалното законодавство 

Предавачи:
Елеонора Јовановиќ (советник во Секторот за труд во Министерството за труд и социјална политика)

-Усогласеност на најновите измени од македонското социјално законодавство со европското законодавство
Ÿ Стојан Трајанов (експерт за трудово законодавство)

Отказ на договорот за вработување

Модератор и вовед:
Георги Димитров (управувачки партнер во „Георги Димитров Адвокати“) 

-Отказ на договорот за вработување и понуда на нов променет договор со практични примери 

-Отказ од лични причини и причина на вина
Бојана Велкоска (судија, Основен суд Скопје 2)

прашања и одговори

-Менаџерски договори и правен аспект на  бонуси и вонредни стимулации, награди
проф. д-р Зоран Михајлоски (универзитетски професор, постојан едукатор во Академијата за судии и  
јавни обвинители)

 
-Практични финансиски аспекти, практики и третман на додатоци на плата (бонуси и вонредни стимулации, 
награди)

-Плата и придонеси од плата во согласност со најновите измени во социјалното законодавство
Ирена Ристеска (раководител на Сектор за пензиско и инвалидско осигурување во Министерството за 
труд и социјална политика)

- прашања и одговори

Ÿ

Ÿ

Ÿ Дарко Милковиќ (судија во Врховниот суд на Република Хрватска и специјалист за работно право)

Ÿ

Ÿ

Ÿ доц.д-р Костадин Дуковски  (универзитетски професор)

-Практична пресметка на плата, придонеси на плата и додатоци на плата во согласност со најновите измени 
во социјалното законодавство

Ÿ

10.15-10.30 

13.30-14.30 пауза

кафе-пауза

За повеќе информации ве молиме обратете ни се на  тел.: 3232821, 3237465 или на е-пошта: practicum@akademik.com.mk



Втор ден, 12 мај

10.00-12.00

Панел I:

Панел II:
13.00-15.30

14.30-15.30

ГРАДЕЖНО ЗАКОНОДАВСТВО

Воведно излагање: Последните измени и моментната состојба во македонското градежно законодавство

-Општ осврт и одговарање на прашања од градежната регулатива - измени во Законот за градење и новиот 
закон за градежно земјиште

предавачи:
Ÿ Димитар Димовски ( во Министерството за транспорт и 

врски)
Ÿ Стојанче Донев (раководител на одделение за вршење надзор Министерство за транспорт и врски )

Ÿ Дејан Митески (раководител на одделение за јавно наддавање во Министерството за транспорт и врски)
Ÿ Анета Јорданова (раководител на Секторот за документирање и управување со градежно земјиште во 

Министерството за транспорт и врски) 

Договори за градба по FIDIC 
Ÿ

-Безбедност и здравје при работа и инспекциски надзор на градилиште
Ÿ м-р Горан Поповски ( )

државен советник за урбанистичко планирање 

доц.д-р Дарко Спасевски (доцент по правни науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје)

државен инспектор за труд од област на безбедност и здравје при работа

11.15-11.30 кафе-пауза

12.00-13.00  пауза 

14.15-14.30 кафе пауза

Пријавувањето за учество на дводневниот семинар трае до 6.5.2015 на тел.: 02/3221091, 02/3237465 или на е-
пошта: practicum@akademik.com.mk

-Цената за учество на дводневниот семинар за едно лице е 6.100,00 ден + 18% ДДВ
-Цената за учество за еден ден на семинарот  за едно лице е 4.500,00 ден + 18% ДДВ

-Во цената за учество на семинарот се вклучени: работни материјали, акредитација за учество, сертификат и 
карта за организирана забава на брод. 

-Ноќевање во хотел Белви: 
-еднокреветна соба со појадок 30 евра, полупансион 33 евра и полн пансион 38 евра (цените се за една 
особа за еден ден)

-двокреветна и трокреветна соба со појадок 20 евра, полупансион 23 евра и полн пансион 28 евра (цените се 
за едно лице за еден ден)

За повеќе информации ве молиме обратете ни се на  тел.: 3232821, 3237465 или на е-пошта: practicum@akademik.com.mk
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