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Секое друштво функционира во одреден регулаторен 
амбиент. Законите се многубројни, постојано се менуваат и  
покриваат различни области (од работни односи, заштита 
на лични податоци, па се до ново воведената регулатива за 
заштита на укажувачи).  
 
Од друга страна, друштвата се фокусираат на развојот на 
својот бизнис, а не на учење на обемната регулатива. 
Оттука, тешко е да се очекува дека секое друштво има 
целосно и детално разбирање на регулаторниот амбиент во 
којшто делува.  
 
Неусогласеноста со законските обврски може да ги изложи 
друштвата на сериозни регулаторни ризици, што 
вклучуваат правна несигурност на деловните планови и 
стратегии, како и ризици од изрекување на прекршочни 
санкции. 
 
Со оваа обука, друштвата треба да се запознаат со законите 
и законски обврски што се применливи за нив, како и со 
дејствијата што можат да ги преземат (начин на 
постапување, усвојување на интерни акти, информирање на 
институции и сл.) со цел отстранување на регулаторните 
ризици.   

 
  
  
 

• Прекувремената работа може да биде 
надоместена и со слободни денови, наместо со 
паричен надоместок? Дали знаете какви 
внатрешни акти треба да усвои друштвото 
за таа цел, за да не биде оспорена од 
трудовата инспекција? 

• Дали знаете дека треба писмено да ја 
информирате трудовата инспекција при 
воведување на прекувремена работа и работа 
во смени? 

• Дали знаете дека покрај годишната 
сметка/финансиските извештаи, секое 
друштво мора да подготви и годишен 
извештај на работа за друштвото, кој се 
доставува до Централниот регистар и чија 
содржина е утврдена со закон? 

• Дали знаете дека треба да усвоите 
Правилник за заштита од пожари и 
експлозии, на кој согласност дава 
Дирекцијата за заштита и спасување? 

• Дали знаете дека вашето друштво треба да 
именува (i) медијатори за спорови при 
вознемирување на работно место, (ii) лица 
одговорни за прва помош, евакуација и 
спасување, (iii) лице одговорно за контрола на 
забраната за пушење во друштвото, (iv) лица 
овластени да процесираат лични податоци, 
(v) лица овластени за прием на извештаи од 
укажувачи итн.  



Која е целта на обуката? 

 

 

 

Целта на оваа обука е друштвата да добијат јасна слика 
за тоа кои закони се применливи за нив и какви 
обврски произлегуваат од тие закони. Воедно, во текот 
на обуката, низ заедничка дискусија, можете да ни 
посочите некои правни прашања  во врска со 
предметните закони кои се од Ваш интерес. 
 
На тој начин, преку преглед на применливите закони и 
законски обврски, можеме заеднички да 
идентификуваме правни области и прашања кои можат 
да доведат до потенцијални регулаторни ризици за 
вашето друштво.  
 
Исто така, покрај ризиците, целта на обуката е 
идентификација на области за можна оптимизација во 
друштвата од правен аспект.  



За кого е наменета оваа обука? 

Законските прописи што ќе бидат 
опфатени со оваа обука се применливи и 
задолжителни за сите друштва 
регистрирани во Република Македонија. 
 
Поради тоа, оваа обука е наменета за 
сите друштва, независно од нивната 
големина, форма на организирање (АД 
или ДОО), дејност, сопственичка или 
управувачка структура.  
 
Целта на оваа обука не е преглед на 
специфични закони што имаат 
ограничена применливост само за 
друштва од одредена дејност или 
индустрија (на пример, регулатива за 
банки, енергетика, градење и сл.). 

 

 



Агенда 
 
Со обуката ќе бидат опфатени следниве прописи:  

 

Работни односи 
 
• Закон за работните односи 

• Општ колективен договор во приватниот 
сектор од областа на стопанството 

• Закон за минималната плата 

• Закон за безбедност и здравје при работа 

• Закон за заштита од вознемирување на 
работното место 

 

Трговски друштва и финансии 
 
• Закон за трговските друштва 

• Правила за попис 

• Закон за девизното работење 

• Закон за платниот промет 

• Закон за финансиската дисциплина 

 

Останати прописи 
 
• Закон за заштита на личните податоци 

• Закон за архивирање 

• Закон за заштита и спасување 

• Закон за заштита против пушењето 

• Закон за заштита на укажувачите 

• Закон за транспорт (за друштвата што 
поседуваат возила) 

• Закон за безбедност на храната (за друштвата 
што имаат кантина)  

 



PwC 

15 April 2016 

Кои се нашите предавачи? 

Обуките ќе бидат спроведени од  
Адвокатското друштво Папазовски 
и Мишев, адвокатско друштво 
поврзано со PwC.  
 
Предавачите се експерти од 
правните области кои се предмет 
на обуката. 
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Кирил Папазоски 
Адвокат 

• Kromberg & Schubert 

• Allocate Software 

• Balkanska Mlekara DOOEL (Sutas) 

• Danske Commodities 

• Genesis Resources Limited 

• Johnson Matthey  

• KEMET Electronics 

• Lyoness 

• Mermeren Kombinat 

• Socotab 

• VIP Telecommunications 

• Hypo Alpe Adria 

• Imperial Tobaco 

• Toplifikacija AD Skopje 

• Acibadem 

• TAV 

• OKTA 

• Ford MI-DA 

• MZT Wabtec 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Кирил Папазоски 
Адвокат 
Бул. 16 Септември бр.8 
Хипериум Бизнис Центар, 2 кат 
1000 Скопје, Македонија 
 
Tel:          +389 (02) 3140 909 
Fax:         +389 (02) 3116 525  
Mobile:   +389 (72) 422 012 
E-Mail:   kiril.papazoski@mk.pwc.com 

Кратка биографија 

 
 
Кирил е адвокат во Адвокатското друштво Папазоски и Мишев. 
Тој е лиценциран адвокат и член на Адвокатската Комора на 
Македонија. Пред да се приклучи на PwC во 2010 година, тој 
работел во адвокатски друштва во Македонија, соработувајќи со 
некои од најголемите компании во Македонија, во различни 
сектори.  

Кирил стекна значително искуство за време на неговиот 
ангажман во PwC Македонија, работејќи на повеќе големи 
проекти и правни анализи.  

Кирил е експерт за трудово право.  

Негови понатамошни области на експертиза се финансово, 
корпоративно и имотно право.  

Клиенти со коишто Кирил работел  
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Иван Мишев 
Адвокат 

• EVN 

• EUROINS 

• Endava 

• Air BP 

• ArcelorMittal 

• Balkanska Mlekara DOOEL (Sutas) 

• Startek 

• Genesis Resources International Ltd Skopje 

• Coca Cola 

• Nestle 

• Knauf 

• Red Bull 

• Kromberg & Schubert 

• Marriott 

• OKTA 

• USJE 

• ITGma 

• SIEMENS 

• Cementarnica TITAN  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Иван Мишев 
Адвокат 
Бул. 16 Септември бр.8 
Хипериум Бизнис Центар, 2 кат 
1000 Скопје, Македонија 
 
Тел:    +389 (02) 3140 911 
Факс:         +389 (02) 3116 525  
Мобилен: +389 (71) 212 656 
Е-Мејл:      ivan.mishev@mk.pwc.com 

Кратка биографија 

 

 
 
Иван е дел од во Адвокатското друштво Папазоски и Мишев. 
Тој е лиценциран адвокат и член на Адвокатската комора на 
Република Македонија. Иван има искуство од повеќе од 10 
години со правни работи во Македонија. Пред да стане дел од 
тимот на PwC, Иван работеше како правен советник во 
Македонска Берза АД Скопје. 
 
Во текот на неговата професионална кариера, Иван се стекна со 
значајно искуство преку работа на проекти во областа на 
деловното и финансиското право. 
 
Иван е специјализиран за корпоративно право и финансиско 
право. 
 
Иван исто така има искуство со регулативата за девизно 
работење и меѓународни трансакции, работните односи и 
деловни договори. 
 
 

Клиенти со коишто Иван работел  
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Јован Вртов 
Адвокат 

• Kromberg & Schubert 

• Balkanska Mlekara DOOEL (Sutas) 

• Johnson Matthey 

• Lyoness 

• Socotab 

• Coficab 

• Genesis Resources  

• Red Bull 

• Marriott 

• Hellenic Duty Free Shops 

• Allocate Software 

• Danske Commodities 

• KEMET Electronics 

• Startek Inc 

• EUROINS 

• City Mall 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Јован Вртов 
Адвокат 
Бул. 8ми Септември бр. 16, 
Хипериум Бизнис Центар, 2ри кат  
Скопје Македонија   
 
Тел:          +389 (02) 3140 954 
Факс:        +389 (02) 3116 525  
Мобилен: +389 (7o) 300 796 
E-Mail:  jovan.vrtov@mk.pwc.com 

Кратка Биографија 

 

 

 
Јован е Адвокат вработен во Адвокатско друштво Папазоски и 
Мишев. Тој има повеќе од 10 години искуство со правни работи во 
Република Македонија. Пред да стане член на тимот на PwC, има 
работено во респектабилно македонско адвокатско друштво и како 
Консултант за правни работи во најголемите телекомуникациски 
компании во Македонија. 
 
Јован е специјалист во областа на oблигационото право, 
вклучувајќи и преговори, подготовка и реализација на деловни 
договори и трансакции. 
 
Јован, исто така, има искуство во областа на правото за заштита на 
личните податоци, електронските комуникации, ИТ право, 
корпоративно право и судски постапки. 
 

Клиенти со коишто Јован работел  
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Александра Симоновска 
Адвокат 

 
• Balkanska Mlekara DOOEL (Sutas) 

• Kromberg & Schubert 

• Cementarnica USJE 

• Genesis Resources  

• Johnson Matthey  

• OKTA 

• Coficab 

• Katoen Natie 

• Socotab 

• Lyoness 

• Marriott 

• Levidia 

• HMF 

• Danske Commodities 

• Droga Kolinska 

• ITGma 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Александра Симоновска  
Адвокат 
Бул. 8ми Септември бр. 16 
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат  
1000 Скопје, Македонија  
 
Tel: +389 (02) 3140 922 
Fax:       +389 (02) 3116 525  
Mobile: +389 (71) 53 53 11 
E-Mail:   
aleksandra.simonovska@mk.pwc.com 

Кратка биографија 

 

 

 

Александра е вработена во Адвокатско друштво Папазоски и 
Мишев. Таа има повеќе од 6 години работно искуство со правни 
работи во Македонија. Пред да стане дел од тимот на PwC, таа 
работела во некои од најголемите и најугледни адвокатски 
друштва во Македонија.  

Александра е специјализирана за водење на парнични, извршни и 
административни постапки.  

Таа исто така има искуство во стварно право, договорно право, 
како и регулатива за безбедност на храната. 

Александра е лиценциран Застапник за индустриска сопственост. 

 

 Клиенти со коишто Александра работела 

  

1 
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Славко Зафировски 
Правен Консултант 

 
• Andritz Hydro 

• Siemens 

• Lyoness 

• Coficab 

• Usje 

• Okta  

• Allocate Software 

• ENDAVA 

• Kromberg  &  Schubert 

• Genesis Resources International 

• Balkanska Mlekara (Sutas) 

• SIEMENS 

• SCA Hygiene 

• MZT Wabtec 

• Socotab 

• TAV 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Славко Зафировски 
Правен Консултант 
Бул. 8-ми Септември бр. 16 
Хипериум Бизнис Центар, 2ри кат 
1000 Скопје 
  
Тел: +389 23 140 952 
Факс:  +389 23 116 525 
Мобил: +389 71 337 044 
E-Mail: 
slavko.zafirovski@mk.pwc.com 

Кратка биографија 

 

 
 
Славко е Правен Консултант во Адвокатското друштво Папазоски и 
Мишев, со повеќе од три години работно искуство во друштвото.  

За време на своето професионално работење, Славко се стекна со 
значајно знаење и искуство во повеќе правни области.  

Славко е специјализиран за правото за работа на странци и 
индустриска сопственост.  

Тој исто  така има искуство во областа на трудово право, 
административно право и корпоративно право.  

Славко е лиценциран застапник за индустриска сопственост. 

 

Клиенти со коишто Славко работел 
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Александар Јосимовски 
Консултант 

 

• Allocate Software 

• Balkanska Mlekara DOOEL (Sutas) 

• Kromberg & Schubert 

• Levidia 

• Lyoness 

• Marriott 

• М Cash  

• EUROINS 

• Socotab 

• Linde Gas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Александар Јосимовски 
Консултант, 
Бул. 8ми Септември бр. 16, 
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат  
Скопје Македонија 
 
Tel:        +389 (02) 3140 951 
Fax:       +389 (02) 3116 525  
E-Mail:  
aleksandar.josimovski@mk.pwc.com 

Кратка биографија 

 

 

 
Александар е консултант во Адвокатското друштво Папазоски и 
Мишев. Пред да биде дел од тимот на PwC, тој работел како 
Соработник на Правен факултет „Јустинијан Први“ при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје. Тој е докторанд на 
Катедрата за право и економија на Правниот факултет при 
Универзитетот во Ниш, Србија. 
 
Александар е специјализиран за трудово право. 
 
Тој исто така има искуство во делот на финансиското право, 
право на интелектуална сопственост и облигационо право. 
 
Александар е овластен застапник за заштита на правата од 
индустриска сопственост. 

Клиенти со коишто Александар работел  



Детали за обуката 

30 мај 2016 година Датум 

Локација 

Времетраење 

Јазик 

Рок за пријавување 

10:00 – 16:00  (вклучувајќи 
паузи за кафе) 

Тренинг центар на Македонска Берза 
Ул. Орце Николов бр.75 

Предавањата и материјалите ќе бидат  
на македонски јазик. 

26.05.2016. 



Детали за обуката 

Надомест  
 

4,000 денари 
 
- Во цената се вклучени предавања, тренинг 
материјали и паузи за кафе. 
 
- Во цената не е вклучен данок на додадена 
вредност (ДДВ). 
 
- Фактура ќе биде издадена по одржувањето 
на обуката. 
 
Важно: Цената може да се прилагоди 
доколку се работи за повеќе лица. 



Како да се пријавам? 
 

Пополнете го формуларот на следната 
страна и пратете го по факс/ e-mail или 
контактирајте не на: 

Тел:  + 389 (0) 2 3140 900; 
 +389 (0) 2 3 122 055 
 
Факс: + 389 (0)2 3140 959;  
 + 389 (0)2 3116 525; 
 +389 (0) 2 3 122 069 
 
ivan.mishev@mk.pwc.com 
karolina@mse.org.mk 
 
По добивањето на Вашата апликација, ќе Ви  испратиме потврда за добивање 
на Вашата пријава. Пријавите за присуство ќе бидат земени во предвид се 
додека не се исполни максималниот број на учесници. 
 

Прашања? 
 
Иван Мишев 
 
ivan.mishev@mk.pwc.com 
 
+ 389 (0) 70 724 303  
 
Каролина Каровска Божиновска 
 
karolina@mse.org.mk 

mailto:karolina@mse.org.mk
mailto:pwcacademyskopje@mk.pwc.com
mailto:pwcacademyskopje@mk.pwc.com
mailto:pwcacademyskopje@mk.pwc.com
mailto:pwcacademyskopje@mk.pwc.com


Формулар за пријавување 
   

Име и презиме _______________________ 

 E-mail адреса ________________________ 

 Позиција ___________________________ 

 Друштво __________________________ 

 Адреса_____________________________ 

 Град ______________ 

 Тел:______________ Моб.:____________ 
 

Услови: 
 Формуларот за пријавување е договор 

помеѓу учесникот/друштвото и 
PricewaterhouseCoopers. 

 Во цената се вклучени предавања, 
тренинг материјали и паузи за кафе. 

 Фактура со вклучен ДДВ ќе биде 
издадена по завршување на тренингот. 

 Личните податоци ќе бидат чувани и 
употребени само од страна на 
PricewaterhouseCoopers,  единствено за 
потребите на дистрибуирање на 
материјали поврзани со обуките на 
PwC Академија Скопје. Согласноста е 
доброволна и може да ја повлечете во 
било кое време. 

 PwC Академија Скопје го задржува 
правото да го откаже или презакаже 
тренингот најдоцна до три дена пред 
почетокот на истиот. 

Потврдувам дека наведените информации се 
точни и се согласувам со наведените услови. 
 
 
Потпис: ______________  Дата:____________ 



 
 
Иван Мишев 
Адвокатско друштво Папазоски и Мишев 
+ 389 (0) 2 3140 900 
ivan.mishev@mk.pwc.com 

 

www.pwc.com/mk 

 

Адвокатско друштво Папазоски и Мишев 
Бул. 8ми Септември Бр. 16  
Хипериум Бизнис Центар, 2 спрат 
1000 Скопје, Р. Македонија 
+ 389 (0)2 3140 900/901 
+ 389 (0)2 3116 525 
www.pwc.com/mk 
 
Македонска Берза  АД Скопје 
Орце Николов бр. 75 
1000 Скопје, Р. Македонија 
http://www.mse.com.mk 
 
 

Како можеме да ви помогнеме ... 

Каролина Каровска Божиновска 
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