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П Р И Ј А В А
за учество на основна обука за медијатори акредитирана од страна на Одборот за
обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата во Република
Македонија
Почитувани,
Доколку сакате да научите како да решавате конфликти и спорови на најдобар можен
начин,
Доколку сакате да се стекнете со вештини кои не сте имале можност да ги научите во
текот на вашето досегашно образование и работно искуство, ве покануваме да се придружите на
малкутемина одбрани за овој вид на обука за медијатори.
Особено е задоволството, нашето знаење да го споделиме со Вас,како со идни колеги
медијатори, во заедничко дружење, запознавање, стекнување нови познатсва, учење и соработка.
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Основни информации за физичко
лице
Име и презиме
Адреса
Мобилен за контакт
Електронска адреса (e-mail)
Професија/занимање
Основни информации за правно
лице (ако уплаќа за свои
вработени)
Назив на правното лице
Седиште на правното лице
Мобилен за контакт
Електронска адреса (e-mail)
Професија/занимање
20.10.2018 година – 11.11.2018 година

Време и место на одржување на обуката

8 дена / 70 часа во деновите 20,21,27 и
28.10.2018 година и 3,4,10 и 11.11.2018 година,
од 9 часот до 17.15 часот
Обуката ќе се оддржи во конференциската сала на
х.Континентал Скопје, адреса ; бул.Александар
Македонски бб Скопје
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Цената на целокупната програма за следење на обуката
(организација на програмата, Прирачник, работен материјал,power
point презентации, ручек и освежителни пијалоци, сертификат)
изнесува 45.000 денари
Износот од 45.000 денари да се уплати најдоцна до 19.10.2018
на следната сметка
Цена на обуката

Правно лице: Институт Четири Р, Скопје
Број на трансакциска сметка: 300000004226714
Депонент на банка: Комерцијална банка АД Скопје
Со назнака: за основна обука за медијатори
Налогот за извршената уплата се доставува на емаил : obukazamedijatori@yahoo.com
Институт 4Р Скопје, го задржува правото да одлучи за бројот на кандидати кои ќе
ја проследат обуката

Сертификат

На учесниците кои ќе ја проследат обуката ќе им биде издаден Сертификат за
завршена основна обука за медијатори, што е предуслов за полагање испит за
медијатор и стекнување лиценца за извршување медијаторски работи во
Република Македонија.

Обуката е интерактивна и се состои од теоретски и практичен дел.
Формат на обуката
и број на часови

По завршување на обуката учесниците ќе ги евалуираат програмата за обука и
обучувачите во делот на нивниот начин на спроведување на обуката.
Деталната програма на обуката со распоред на часовите ќе им биде доставена на
сите пријавени учесници на обуката на нивната електронска адреса.
Д-р Зоран Вучев- лиценциран медијатор и обучувач на медијатори помирувач
во работни односи

Обучувачи

М-р Илија Манасиев-лиценциран медијатор и обучувач на медијатори помирувач
во работни односи и арбитер, обучувач за помирувачи за работни односи;
М-р Славе Младеновски - лиценциран медијатор и обучувач на медијатори.
Роза Алексова, - лиценциран медијатор и обучувач на медијатори;
Обучувачите го гарантираат квалитетот на обуката за стекнување знаења за
теоретски и практични методи, техники, вештини, правна рамка на медијацијата
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во Република Макецонија и ЕУ итн.
Стекнатото знаење и сертификат од проследената обука е предуслов за
полагање на испитот, што е пропишан согласно чл. 6, чл. 16 и чл. 17 од Условите
за акредитација пропишани од Одборот за медијација, а во врска со чл. 47 ст.1
т.б од Законот за медијација.
Ве молиме, доколку има, наведете овде информации за Вас во врска со видот на
исхраната и други за Вас битни информации :
______________________________________________________________
Изјавувам дека во целост се согласувам со содржината на пријавата и дека
податоците кои ги наведов се точни и веродостојни
Потпис на кандидатот ; ____________________________

07.10.2018 година
Скопје

По пополнувањето, Пријавата веднаш доставете ја на емаил: obukazamedijatori@yahoo.com

Пријавите доставени по исполнување на квотата на предвиден број кандидати , нема да бидат
разгледани
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