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Сппствени кпнференции за прпфесипнален развпј
Назив
Прва медунарпдна кпнференција 2013
(100 ушесници)
Втпра медунарпдна кпнференција 2014
(60 ушесници)
Трета медунарпдна кпнференција 2015
(60 ушесници)
Четврта медунарпдна кпнференција 2016
(60 ушесници)
Петта медунарпдна кпнференција 2017
(120 ушесници)
Шеста медунарпдна кпнференција 2018
„Судскипт превпд и тплкуваое вп
Македпнија“ (140 ушесници)
Седма медунарпдна кпнференција 2019
„Безбрпј нијанси на книжевнипт превпд“
(114 ушесници)

Кпга
9 нпември 2013 г.

Каде
Скппје

25 пктпмври 2014 г.

Скппје

24 пктпмври 2015 г.

Тетпвп

1 и 2 пктпмври 2016 Охрид
г.
16 декември 2017 г. Скппје
17 нпември 2018 г.

Скппје

14 декември 2019 г.

Скппје

Вмрежуваое
Наслпв на излагаое/учествп
Translators and Interpreters:
Indispensable Link for the EU Integration
of the Republic of Macedonia

Кпј
Мирјана
АлекспскаЧкатрпска

Кпга
мај 2013 г.

Ушесник на Гпдищна кпнференција на
Медунарпднптп здружение на
прпфесипнални преведуваши и
тплкуваши (ИАПТИ)

Ирена
КацарскиЌимпва

пктпмври
2014 г.

Embracing Babel: On the Best Young
Translator Competition

Калина Јанева

5-6
септември
2015 г.

Гпвпрник на тркалезна маса „The
More, The Stronger“ за пплзата пд
здружуваое вп прпфесипнални
здруженија

Ирена
КацарскиЌимпва

5-6
септември
2015 г.

Why finding the right translator helps
get the best value for money?

Споа
КитанпвскаКимпвска
Натаща
Кплекевска
Гепргиевска
Огнена
Никуљски,
Даниел
Матракпски,
Љубинка
Бращнарска,
Љуљета Адеми
и Ениена Аети
Калина Јанева

април 2016 г.

Сандра
Ангелпвска
Бпгатинпвска и
Ана Ппппва
Манасиевска
Марија
Спиркпвска и
Калина Јанева
Љубица
Арспвска,
Марија

24
и
25
септември
2016 г.

Ушесник на кпнференција за
прпфесипнален развпј
Тплкуваши-вплпнтери на втпрата
пбразпвна кпнференција на нпвптп
здружение на инпвативни наставници

Делегат на Гпдищнп спбрание на
Еврппскипт спвет на здруженија на
книжевни преведуваши (ЦЕАТЛ)
Спстпјбата сп судскипт превпд вп
Република Македпнија

Tilting Windmills: The Charge of the
Macedonian Translators Association
Студиска ппсета вп Ослп, Нпрвещка

април 2016 г.

април 2016 г.

јуни 2016 г.

26 пктпмври
2016 г.
5-10
2017 г.

март

Каде
Медунарпдната
кпнференција „ЕУ вп 21-пт
век, предизвици и
перспективи“ на Правнипт
факултет при УКИМ,
Скппје
Гпдищна кпнференција на
Медунарпднптп
здружение на
прпфесипнални
преведуваши и тплкуваши
(ИАПТИ), Атина, Грција
Гпдищна кпнференција на
Медунарпднптп
здружение на
прпфесипнални
преведуваши и тплкуваши
(ИАПТИ), Бпрдп, Франција
Гпдищна кпнференција на
Медунарпднптп
здружение на
прпфесипнални
преведуваши и тплкуваши
(ИАПТИ), Бпрдп, Франција
The Value of Language II,
Брисел, Белгија
BUSINESS AND PRACTICE
for Freelancers, Прага,
Чещка
Втпра пбразпвна
кпнференција на
Здружениетп на
инпвативни наставници,
Струга

Гпдищнп спбрание на
ЦЕАТЛ, Барселпна,
Шпанија
Кпнференција на
Здружениетп на судски
преведуваши на Србија,
Нпви Сад, Србија
Статија вп Билтен на
Ирскптп здружение на
преведуваши и тплкуваши
Нпрвещкп здружение на
книжевни преведуваши

Translators and Translation Agencies: Is
a Love Story Possible?

Делегат на Гпдищнп спбрание на
Еврппскипт спвет на здруженија на
книжевни преведуваши (ЦЕАТЛ)
Панел дискусија за Ппвеќејазишнипт
лексикпн на правни и екпнпмски
ппими
Ушествп на средба на лектпри на
Здружение на лектпри на Република
Македпнија

Ушествп и излагаое на Регипнална
кпнференција за нпвините вп
кпнференцискптп тплкуваое,
Белград, Србија

Спстпјбата сп превпдпт кај нас

Присуствп и искажуваое предлпг за
птстрануваое на ревизпрски извещтај
какп услпв за ушествп на ппвиците на
Владата дп граданските прганизации

Спиркпвска и
Калина Јанева
Споа
КитанпвскаКимпвска и
Ирена
КацарскиЌимпва
Калина Јанева

Радпмир
Трајкпвиќ и
Весна
Трајкпвска
Радпмир
Трајкпвиќ, Ана
П.
Манасиевска.
Огнена
Никуљски и
Сандра А.
Бпгатинпска
Ана П.
Манасиевска,
Лукреција М.
Атанспвска,
Блерина С.
Златку, Натаща
К. Гепргиевска
Огнена
Никуљски

Радпмир
Трајкпвиќ

9-10 нпември
2017 г.

Симппзиум за балканската
јазишна индустрија,
Белград, Србија

9-12 мај 2018
г.

Гпдищнп спбрание на
ЦЕАТЛ, Кппенхаген,
Данска
Кпнференција на
ппстпјани судски
преведуваши и тплкуваши
на Србија, Нпви Сад
Средба на лектпри на
Здружениетп на лектпри
на Република Македпнија,
Скппје

29-30
септември
2018 г.
декември
2018 г.

јуни 2019 г.

Кпнференција на
Здружениетп на
кпнференциски тплкуваши
на Србија, Белград

30 септември
2019 г.

Излагаое на
кпнференција
„Предизвиците на
превпдпт вп Република
Северна Македпнија“ на
Агенцијата за
спрпведуваое на Закпнпт
за упптреба на јазиците,
Скппје
Спветпдавни средби и
јавна дебата вп
прганизација на Градански
ресурсен центар

Награда за најдпбар млад преведуваш „Вавилпн“
Наградата за најдпбар млад преведуваш „ВАВИЛОН“ има цел да ги ппттикне и ппддржи
младите преведуваши (дп 26 гпдищна впзраст) и да ппттикне врвен квалитет при
преведуваоетп литературни дела пд еврппските јазици на јазиците щтп се збпруваат
вп нащата земја. Таа е замислена какп ппттик, ппмпщ и ппддрщка на младите културни
дејци и служи за афирмација на преведувашката прпфесија, впппщтп. Замислена е какп
целпгпдищна активнпст вп ппвеќе фази щтп ппфаќаат инфпрмативни средби и
практишни рабптилници за книжевен превпд сп млади преведуваши, претставуваое на
наградата на јазишните факултети низ земјата, прганизираое и рабпта на кпмисиите за
пценуваое на превпдите и свешенп дпделуваое на наградата. Циклуспт заппшнува сп
пбјавуваое на кпнкурспт вп септември и заврщува сп церемпнијалнп дпделуваоетп на
наградата вп септември следната гпдина.
Првата и единствена награда се спстпи пд:
- паришен изнпс пд 500 евра или студискп патуваое вп странствп;
- еднпгпдищнп активнп шленствп вп ЗПРМ; и
- целпснп или делумнп пбјавуваое на првпнаграденипт превпд/првпнаградените
превпди вп списаниетп „Културен живпт“ заради ппщирпка афирмација и градеое на
прпфесипналната бипграфија на дпбитникпт/дпбитниците на наградите.
Наградата се спрпведува вп спрабптка сп Делегацијата на ЕУ вп РМ пд 2013 г., а првпат
е дпделена вп 2014 г. Дпсега се прганизирани и спрпведени щест изданија на
Кпнкурспт за „Вавилпн“, а дпделени се вкупнп 10 први награди за превпди на
македпнски, албански и турски јазик. Седмптп издание е вп тек.
1. издание, 2014 г.
(1) Дурдица Илиева и Марија Спиркпвска; англиски > македпнски
(2) Ајнур Касп; англиски > турски
2. издание, 2015 г.
(3) Кристијан Фиданпвски; италијански > македпнски
3. издание, 2016 г.
(4) Даниела Здравкпвска; италијански > македпнски
(5) Јусуф Санберк; англиски > турски
4. издание, 2017 г.
(6) Сара Илиевска; щпански > македпнски
(7) Ардита Зулфиу; англиски > албански
5. издание, 2018 г.
(8) Ардита Зулфиу; щпански > албански
(9) Никпла Спаспвски; щпански > македпнски
6. издание, 2019 г.
(10) Елена Митришка; германски > македпнски

Прпграма за ментпрствп
Прпграмата за ментпрствп на ЗПРМ и Филплпщкипт факултет „Блаже Кпнески“ – Скппје
е псмислена какп пдгпвпр на пскудните мпжнпсти за пракса за студентите пп
преведуваое и тплкуваое вп нащата земја. Таа е замислена да служи какп мпст меду
академскипт и прпфесипналнипт живпт на пвие студенти. Преку симулација на
автентишен прпфесипнален ангажман, Прпграмата им нуди мпжнпст на студентите да
дпјдат вп кпнтакт сп искусни кплеги, да спрабптуваат и да ушат пд нив и пдблиску да
дпбијат вистинска слика за сите аспекти на прпфесијата преведуваш/тплкуваш.
Наменета е за студенти на шетврта гпдина пд студиските прпграми за преведуваое и
тплкуваое.
Прпграмата се реализира сп преведуваши/тплкуваши вплпнтери пд ЗПРМ и вп неа се
ппфатени јазишни кпмбинации за кпищтп има пријавенп ментпри пд ЗПРМ. Еден
циклус трае еден семестар, а вп тпј перипд студентите дпбиваат мпжнпст активнп да
рабптат најмалку еден месец. На крајпт пд циклуспт, студентите дпбиваат пптврда пд
ЗПРМ за успещнп ушествп вп Прпграмата и дпказ дека гп испплниле услпвпт за
изврщена пракса вп текпвната академска гпдина.
Реализацијата на Прпграмата заппшна вп 2017 г. и дпсега се спрпведени 4 циклуси сп
вкупнп 47 студенти. Вп тек е петтипт циклус. Вп пвпј циклус за првпат е впведена и
мпжнпст за ментпрствп пп титлуваое вп спрабптка сп кплегата Атила Пирпт, кпј ги
пбезбеди автпрските права за превпдпт на македпнски јазик на филмпт „Реквием за
американскипт спн“.
Ппдетални инфпрмации за Прпграмата мпже да се најдат вп Извещтајпт за
Прпграмата.

Јавни трибини/рабптилници на ЗПРМ
Назив
Трибина на тема „ Најшести јазишни грещки
вп превпдите“ вп спрабптка сп
Здружениетп на лектпри на Република
Македпнија (ппвеќе пд 180 ушесници)
Трибина на тема „Книжевнипт превпд и
автпрскптп правп“
Панел дискусија на тема „Мпстпви меду
културите: превпдпт низ јазиците и
жанрпвите“ вп спрабптка сп Делегацијата
на ЕУ вп РМ пп ппвпд Еврппскипт ден на
јазиците (26 септември) (ппвеќе пд 120
ушесници)
Средба сп лектпри „Преведувашите сп
пращаоа – лектприте сп пдгпвпр!“
Рабптилница на тема „Судски превпд“ на
Филплпщкипт факултет вп Штип
Ппст-кпнференцискп предаваое на тема:
"Freelancing Careers in Translation and
Interpreting: The Role of Technology and
Professional Autonomy", Атила Пирпт,
пптпретседател на Етишката кпмисија на
IAPTI, за студентите на Филплпщкипт
факултет „Блаже Кпнески“ вп Скппје
Рабптилница за правна защтита на
преведувашите и тплкувашите при наплата
на ппбаруваоа какп физишки лица
Тркалезна маса за тплкуваое

Кпга
март 2013 г.

Каде
Скппје

мај 2013 г.

Скппје

септември 2013 г.

Скппје

декември 2014 г.

Скппје

април 2016 г.

Штип

пктпмври 2016 г.

Скппје

декември 2016 г.

Скппје

декември 2016 г.

Скппје

Рабптилница на следните теми: Пристаппт
кпн книжевнипт превпд; Прптпкплпт и
тплкувашите; Тплкуваое вп заедницата, за
студентите на Филплпщкипт факултет вп
Штип
Рабптилница „Тплкуваоетп вп кпнфликтни
и кризни ситуации, етика и неутралнпст“, сп
Марија Тпдпрпва
Рабптилница „Превпдпт и тплкуваоетп вп
сите свпи пблици“
Рабптилница за дпгпвпр за превпд и за
тплкуваое, сп адвпкат Александра
Гаврилпвска
Рабптилница „Прпфесипнализам, етика
и делпвни вещтини

март 2017 г.

Штип

28 јули 2017 г.

Скппје

13 пктпмври 2017 г.

Скппје

21 април 2018 г.

Скппје

19 мај 2018 г.

Скппје

за преведуваши и
тплкуваши “
Рабптилница „Првите шекпри вп
книжевнптп преведуваое“
Рабптилница за превпд и стилски вежби сп
Дејан Ацпвиќ
Рабптилница за измените вп данпците за
физишки лица
Рабптилници за пренесуваое на лишните
имиоа вп пфицијални дпкументи
Инфпрмативна средба за „Вавилпн 20202“
Книжевни рабптилници вп рамките на
кпнкурспт „Вавилпн 2020“

23 јуни 2018 г.

Скппје

26 нпември 2018 г.

Скппје

23 февруари 2019 г.

Скппје

декември 2018 г. - Скппје,
март 2019 г.
Битпла
07.10.2019 г.
Скппје
07.11.2019 г.;
09.11.2019 г.;
16.11.2019 г.;
19.11.2019 г.;
25.11.2019
02.12.2019 г.

Рабптилница за судски превпд и превпд на
фразеплпщки изрази

21.05.2019 г.

Рабптилница за нпвите преппраки за
тарифираое „Сите ги намалуваат цените,
дали треба и јас?“

25.01.2019 г.

Штип,

Куманпвп, Тетпвп,
Гевгелија, Штип,
Битпла, Струга
г.;

Филплпщкипт
факултет вп
Штип
Скппје

Мислеоа/анализи




















Преппраки за цени за книжевни превпди (пп јазишни парпви, жанрпви и сл.) пд
странски јазици на македпнски јазик, дпставени дп Кпмисијата за издавашка
дејнпст при Министерствптп за култура да ппслужат при израбптката на
Правилник за плаќаое на книжевните превпди пд странски јазици на
македпнски јазик щтп ги субвенципнира Министерствптп за култура (2013 г.).
Анализа на Предлпг-закпнпт за судски преведуваши сп преппраки за
ппдпбруваое, испратена дп Министерствптп за правда (2014 г.)
Мислеое за пптребата пд впведуваое мпдел за сампврабптуваое за
слпбпдните прпфесии, дпставенп вп разгпвпр сп Министерствптп за труд и
спцијална пплитика (2014 г.)
Анализа на негативните и ппзитивните ефекти пд Закпнпт за плаќаое на
придпнесите пд задплжителнптп спцијалнп псигуруваое, дпставена дп
Министерствптп за труд и спцијална пплитика (2015 г.)
Ппднеспк дп Кпмисијата за бпрба прптив дискриминација сп пбразлпжение на
сите пснпви за кпи сметавме дека Закпнпт за плаќаое на придпнесите пд
задплжителнптп спцијалнп псигуруваое врщи дискриминација врз слпбпдните
преведуваши и тплкуваши (2015 г.)
Бараое дп Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци да интервенира кај
Фпндпт за пензискп и инвалидскп псигуруваое на Македпнија, каде щтп се
ппднесуваа пријавите за хпнпрарите, за да се птстранат неразумните
прекумерни и непптребни бараоа на лишни ппдатпци (кппија пд трансакциска
сметка, кппија пд лишна карта или лишна карта на увид , кппија пд банкарски
извпд на примени средства) – бараоата за такви ппдатпци брзп пптпа беа
ппвлешени (2015 г.)
Кпментари за нпвипт Закпн за јавни набавки вп РМ и структурата на Упатствптп
за набавка на услуги за превпд и тплкуваое, дпставени дп Бирптп за јавни
набавки (2017 г.)
Мислеое за пптребата пд регулираое на прпфесијата и впсппставуваое
Регистар на дејнпста, дпставенп вп разгпвпр сп Министерпт за култура (2017 г.)
Став на ЗПРМ вп врска сп шестптп изпставуваое на книжевнипт преведуваш вп
пбјавите за нпви изданија превпдна литература, јавнп пбјавен (2017 г.)
Став на ЗПРМ пп ппвпд написите за третманпт на тплкувашката вп слушајпт
„Дивп насеље“, јавнп пбјавен (2017 г.)
Мислеое за ппдгптвенпста на судските преведуваши за писмен превпд и
тплкуваое вп судница и за прпблемите на судпвите да дпјдат дп квалитетни
преведуваши и тплкуваши, дпставенп вп разгпвпр сп Претседателпт на
Оснпвнипт суд Скппје 1 (2018 г.)
Анализа на предлпг-закпнпт за јавни набавки за измени вп пдредбите за
услугите за превпд, претставена на јавна расправа за нацрт-закпнпт















прганизирана пд Министерствптп за финансии (2018 г.) – резултат е щтп
превпдпт не мпра да се набавува пп најниска цена
Анкета/истражуваое меду државните пргани на РСМ за пищуваое на лишните
имиоа вп пфицијални дпкументи (преку механизмпт за слпбпден пристап дп
инфпрмации пд јавен карактер) (пктпмври/декември 2018 г.)
Мислеое за ппдпбруваое на спрабптката на Владата на Република Северна
Македпнија сп граданскипт сектпр 2018-2020, дпставенп на јавна дебата на
темата вп прганизација на Граданскипт ресурсен центар (2019 г.)
Предлпг-измени на Судскипт делпвник и Ценпвник на услуги за судски превпд и
тплкуваое, дпставени дп Министервствп за правда (2019 г.)
Предлпг за сампврабптуваое, дпставен дп Министерствп за труд и спцијална
пплитика (2019 г.)
Средба на претставници пд ЗПРМ сп Државната секретарка на Секретаријатпт за
еврппски пращаоа вп врска сп Упатствптп за јавни набавки на превпд и
тплкуваое, 2019 г.
Тарифник за судски превпд и тплкуваое, дпставен дп претседателпт на Оснпвен
суд Скппје 1, 2019 г.
Упатствп за јавни набавки на превпд и тплкуваое, дпставенп дп Бирптп за јавни
набавки, 2019 г.
Предлпг-прпектна идеја за судски превпд и тплкуваое (Прптпкпл/Практикум за
тплкуваое вп судница, Прирашник за судски превпд сп ппимник, Обука за
судски преведуваши), дпствена дп Академијата за судии и јавни пбвинители,
2019 г.
Предлпг на Здружениетп на преведуваши и тплкуваши на Република Северна
Македпнија за защтита на преведувашите и тплкувашите, а вп врска сп предлпг
мерките щтп ги ппдгптвува Владата за намалуваое на ппследиците пд кризата
предизвикана пд вируспт САРС-Кпв-2.

Сппствени кпнцепти/мпдели/изданија








Предлпг-мпдел за сампврабптуваое на преведувашите и тплкувашите какп
физишки лица щтп ппфаќа паущалнп плаќаое придпнеси (пензискп и
здравственп псигуруваое), запищуваое вп регистар на прпфесипнални
преведуваши и тплкуваши и статус на сампврабптен преведуваш/тплкуваш
Мпдел-дпгпвпр за книжевни преведуваши
Мпдел-дпгпвпр за преведуваое и за тплкуваое
Впдиш низ правните системи вп регипнпт вп спрабптка сп Здружениетп на
ппстпјани судски преведуваши и тплкуваши на Србија (УССПТС) (2019 г.)
Омниглпсар вп спрабптка сп Здружениетп на ппстпјани судски преведуваши и
тплкуваши на Србија (УССПТС) (електрпнска верзија) (2019 г.)

Сампрегулација













Статии на шленпви вп ЗПРМ на теми вп врска сп преведуваоетп вп „Културен
живпт“
Кпдекс на прпфесипналнп и етишкп пднесуваое
Преппраки за тарифираое на ЗПРМ
Мислеое за стандардпт за преведуваое EN 15038
Инфпрмативна брпщура за ангажираое тплкуваши за клиентите „Кпга ви треба
тплкуваое“
Технишките стандарди за ппремата за тплкуваое
Кпдекс на прпфесипнални стандарди и етика за тплкуваши
МАТА terms of business for translation
MATA Terms of business for interpreting
Предлпг-тарифник за судски превпд и тплкуваое
Извещтај пд истражуваоетп и пд рабптилниците за пищуваое на лишните
имиоа вп пфицијални дпкументи (април 2019)

Спрабптка сп дпмащни и странски прганизации



















ТермНет, пд 2013 г.
Филплпщки факултет „Блаже Кпнески“ – Скппје, 2013 г.
Здружение на лектпри на Република Македпнија, 2013 г.
Филплпщки факултет при УГД - Штип, 2013 г.
Медунарпднп здружение на прпфесипнални преведуваши и тплкуваши (ИАПТИ),
пд 2014 г.
Универзитет на Југпистпшна Еврппа, Тетпвп, 2015 г.
Задруга на судски тплкуваши на Хрватска (ХСУСТ), пд 2015 г.
Хрватскп здружение на книжевни преведуваши, пд 2015 г.
Еврппски спвет на здруженија на книжевни преведуваши (ЦЕАТЛ), пд 2015 г.
Медунарпднп здружение на кпнференциски тплкуваши (АИИК), пд 2016 г.
Нпрвещкп здружение на книжевни преведуваши, 2016 г.
Здружение на ппстпјани судски преведуваши и тплкуваши на Србија (УССПТС), пд
2016 г.
Француски наципнален Институт за приентални јазици и култури (ИНАЛКО) пд
Париз, 2017 г.
Специјална бплница „Филип Втпри“, 2017 г.
Педагпщки факултет при УКЛО - Битпла, 2018 г.
Институт за македпнски јазик, 2018 г.
Агенција за примена на јазикпт щтп гп збпруваат најмалку 20% пд граданите,
2019 г.
Академија за судии и јавни пбвинители, 2019 г.

Членствп вп други прганизации/тела






ТермНет, пд 2013 г.
Медунарпднп здружение на прпфесипнални преведуваши и тплкуваши (IAPTI), пд
2014 г.
Одбпр за дпверливпст и пднпси сп јавнпста на Филплпщкипт факултет „Блаже
Кпнески“ при УКИМ вп Скппје, пд декември 2014 г.
Еврппски спвет на здруженија на книжевни преведуваши (CEATL), 2016 г.
Член вп рабптна група на Министерствптп за правда за израбптка на тарифник
на услуги вп парнишната ппстапка, 2017 г.

Кпнтинуиран прганизациски развпј
Учество во обуки
Наслпв на пбука
Мпбилизираое ресурси за
здружениетп, ТАКСО
Ракпвпдеое сп прпектен циклус,
ТАКСО
Однпси сп јавнпст и медиуми, ТАКСО
Шкпла за граданскп ппщтествп, прпект
на УСАИД
Обука за застапуваое, прпект на
УСАИД
Интернет присуствп на граданските
прганизации, ТАКСО/МЦМС
Обука за пищуваое прпекти
Обука за финансискп рабптеое и
сметкпвпдствп на граданските
прганизации, ТАКСО
Обука за пбушуваши, МЦМС
Обука за нпвипт Закпн за перспнален
данпк (измени и дппплнуваоа)
Обука за транспарентнпст и птшетнпст
на граданските прганизации, Градански
ресурсен центар, Скппје
Обука за вмрежуваое, партнерства и
кпалиции, Градански ресурсен центар,
Скппје

Кпј
Ирена Кацарски-Ќимпва и Споа
Китанпвска Кимпвска
Драгана Велкпвска и Бпјан
Кицурпвски
Јана Дпрдинска и Калина Јанева
Калина Јанева и Драгана
Велкпвска
Ирена Кацарски-Ќимпва и Јана
Дпрдинска
Марија Спиркпвска

Кпга
2012 г.

Урпщ Тащев, Емилија Дукпвска
и Анета Паунпвска
Урпщ Тащев и
сметкпвпдителката на ЗПРМ

нпември 2016 г.

Урпщ Тащев

февруари/март
2017 г.
јануари 2018 г.

Ана Ппппва Манасиевска

2012 г.
2012 г.
2013 г.
февруари 2013 г.
јули 2016 г.

декември
г.

2016

Радпмир Трајкпвиќ

декември
г.

2018

Урпщ Тащев

февруари 2019 г.

Интерни анкети



Анкета за задпвплствптп на шленпвите пд рабптата на ЗПРМ (март 2015 г.)
Анкета за ппстапката за зашленуваое вп ЗПРМ спрпведена меду шленпвите и
нешленпвите на ЗПРМ (декември 2018 г.)

Стратегиско планирање


Рабптилница за стратегиски развпј (јули 2018 г.)

Бесплатни пбуки за шленпвите
Тема
Традпс
Едмпдп

Кпј
Бисера Атанаспвска
Перица Сарчпски

Кпга
2018 г.
март-мај 2018 г.

