
              

 

Предмет: Известување за семинар

Почитувани,

Во рамките на соработката во областа на банкарството меѓу Министерството за финансии 

на Република Македонија и Министерството за финансии на Кралството Луксембург, врз основа 

на  претходно  склучениот  Меморандум  за  соработка,  Ве  известуваме  дека  од  25 јануари до 5 

февруари 2016 година во Луксембург ќе се одржи мултинационален семинар на тема: “ACI Dealing 

Certificate Preparation Course”.

Семинарот е во организација на Агенцијата за трансфер на финансиска технологија од 

Луксембург (ATTF - www.attf.lu). 

ACI Dealing Certificate Preparation Course  е семинар кој им овозможува на кандидатите да 

стекнат знаење за структурата и работењето на големите девизни пазари и пазари на пари, да ги 

применат  основните  математики  кои  се  употребуваат  на  овие  пазари  и  нивните  основни 

продукти, да развијат релевантни вештини неопходни за конкурентноста во овие пазари како и 

да добијат длабоко познавање за производите на финансиските пазари и пазари на пари. 

Целта на семинарот е да им помогне на учесниците да го положат испитот организиран од 

ACI – the International Financial Markets Association, со што ќе се стекнат со ACI Dealing Certificatе. 

На  семинарот  ќе  учествуваат 15  учесници,  а  изборот  на  учесниците  ќе  го вршат 

Министерството за финансии на Луксембург,  експертите од ATTF и предавачот. Изборот ќе се 

базира на објективни критериуми, како на пример, образованата и професионалната позадина, 

тековната  позиција  и  мотивот  на  апликантот.  Апликанитите  потребно  е  да  имаат  одлично 

познавање на финансиската терминологија на англискиот јазик. 

Целна  група  се  ревизори  и  референти  за  усогласување  од  банки,  вработени  во 

сектор/одделение за управување со ризик, финансиски аналитичари, вработени во middle office 

итн. Задолжително е одлично познавање на англискиот јазик.

Семинарот  ќе  се  одржи  во  Луксембург  од  25 јануари до 5  февруари  2016  година. 

Учесниците кои ќе присуствуваат на семинарот треба да платат котизација за  учество на истиот 

најдоцна  до  04  јануари  2016 година.  Доколку  некој  од учесниците  се  откаже  од  учество на 

семинарот по овој датум, котизацијата нема да биде рефундирана. 
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Трошоци кои треба да ги покријат учесниците на семинарот се:

- авионска карта;

- вечера за време на семинарот

- ручек и вечера за време на викендот;

- транспортни трошоци од и до аеродром, како и за сопствени потреби;

- телефон, интернет, додатни хотелски услуги;

- котизација за учество на семинарот (во износ од 1260 Евра + 3% ДДВ), која треба да 

се уплати најдоцна до 04 јануари 2016 година и

- патничко осигурување валидно во Шенген зоната во износ од 15.45 евра со вклучен 

ДДВ.

Трошоци за семинарот кои ќе ги покрива   Министерството за финансии на Луксембург  :  

       - хотелско сместување;

- појадок и ручек во деновите на одржување на семинарот;

- вечера за добредојде;

- туристичка посета на градот;

       - завршниот коктел; 

Поканата за семинарот, програмата за истиот и апликацијата која треба да се пополни ќе 

ги најдете на  интернет страницата  на Министерството за финансии на Република Македонија, 

секција Финансиски систем, во делот на Семинари и обуки (http://finance.gov.mk/node/665).

Номинираните претставници  од  Вашата  институција,  пополнетата  апликација за 

учество на семинарот  повратно да ја достават на долунаведените е-mail адреси, најдоцна до 

20 ноември 2015 година.

 

За сите дополнителни информации Ве молиме контактирајте ги долунаведените лица. 

Благодариме на соработката.

Со почит,

                        Ленче Тагасовска

                                   Раководител на Сектор

Контакт лица: Иван Недев тел: 3255-370

         Ивана Јовиќ тел:  3255-765

       

E-mail: ivan.nedev@finance.gov.mk

        ivana.jovic@finance.gov.mk

              


