
 

 

 

ПОКАНА 

за учество во интерактивна обука на тема: 

НАЈЧЕСТИ ГРЕШКИ И ПРОПУСТИ  
ВО КАНЦЕЛАРИСКОТО И АРХИВСКОТО РАБОТЕЊЕ 

 (31 мај во Хотел „City Park“ – Скопје) 

 

 Архивскиот и документарниот материјал се заштитуваат независно од 

времето, местото и начинот на нивното создавање, сопственоста и евидентираноста. 

 Документарниот материјал од којшто не е извршено одбирање на архивскиот 

материјал претставува и се чува во целина, независно од тоа кој го создал и каде се 

наоѓа, и од него не смеат да се издвојуваат посебни делови. 

 Документарниот материјал, како извор на архивскиот материјал создаден во 

работата на имателите, е  од значење за нивната тековна работа сè додека од него не 

е издвоен архивскиот материјал. 

Заштитата и чувањето на архивскиот материјал од посебно културно и 

историско значење, како добро од општ интерес, посебно се заштитува и според 

прописите за заштита на културното наследство. 

 За успешно канцелариско и архивско работење треба доследно почитување на 

правната регулатива, како од страна на имателите, така и од архивите. 

 Правата и обврските на имателите како и надлежноста на архивите е 

регулирана со Законот за архивскиот материјал (ЗАМ). 

 На обуката за оваа тема на соодветен начин ќе се прокоментира за значењето 

на архивскиот материјал, ќе се направи одредена паралела и анализа за новитетите 

во законските и подзаконските акти и основните техники во канцелариското и 

архивското работење. Посебно внимание на обуката, благодарејќи на 

долгогодишното практично и теоретско искуство на предавачот во оваа дејност, ќе 

се посвети на одредени недоследности, грешки и пропусти во работењето на 

имателите со можни решенија за нивно надминување. 

 Почитувани, Ве информираме дека имате можност, со котизација од 6.950 

денари + 18% ДДВ да учествувате во оваа исклучително интересна и полезна обука 

од областа на канцелариското и архивското работење, со вклучени кафе-пауза, ручек, 

сертификат за учество, работен материјал од работилницата, како и гратис книга 

„Канцелариско и архивско работење“од авторот д-р Ацо Ангеловски. За две или 

повеќе пријавени лица од иста институција, следува попуст од 10%. 

Книгата ги покрива сите практични нужности, важни процедури и законски 

обврски поврзани со уредувањето и водењето на документарниот и архивскиот 

материјал, ползувајќи се со професионалното и академско знаење на авторот, како и 

неговото долгогодишно искуство од областа. На повеќе од 200 страници, направен е 

темелен преглед на сите фази во работата со архивскиот материјал, а споделени се и  



 

 

 

 

многубројни конкретни примери, упатства, формулари и законски цитати како 

есенцијални алатки за педантно и ажурно управување со архивскиот материјал. Ова 

издание е жива адреса на која може да се упатуваат сите прашања и недоумици 

поврзани со проблематиката на канцелариското и архивското работење. 

 Заради квалитетот на обуката, бројот на учесници е ограничен. Затоа, доколку 

сакате да бидете дел од истата, Ве молиме да го пополните Пријавниот лист што Ви 

го испраќаме во прилог (истиот го има и на нашата веб страна: http://simpozion.mk/), 

најдоцна до 29 мај 2018г. и да го испратите на следната електронска пошта: 

info@simpozion.mk  

Подолу се наведени информациите за уплата на котизација за обуката. 

Информации за уплата на котизација за обуката: 

Примач: СИМПОЗИОН ДОО – Скопје 

Адреса:  ул. Франклин Рузвелт 54/1-16 

Сметка бр. 210071635330103 

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 

ДБ за ДДВ: МК4080016561868 

Контакт тел.бр:  078 271 576 
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