
             До:
             Предмет: Покана 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, Ве 
известуваме дека од 04 до 08 април 2016 година во Скопје ќе се одржи 4,5 дневен семинар на тема: 
"PREVENTION OF MONEY LAUNDERING & COUNTER-TERRORIST FINANCING (AML & CTF) 
FOUNDATION LEVEL-CERTIFICATION PROGRAMME".

Семинарот е во организација на Агенција за трансфер на финансиска технологија од 
Луксембург (ATTF – www.attf.lu), која е дел од Центарот за обуки од Луксембург (House of training - 
www.houseoftraining.lu)

Основната цел на семинарот е запознавање со Европските стандарди, како и законите и 
регулативите на Луксембург во областа на спречувањето на перење на пари. Истовремено, 
учeсниците ќе го продлабочат своето знаење за техниките на перење на пари, клучните улоги и 
одговорности на поврзаните лица и внатрешната организација со цел намалување на ризикот од 
перење пари и финансирање тероризам.  Семинарот е комбинација на теоретски предавања и 
практични вежби/студии на случај. Истиот е високо интерактивен врз основа на постојана 
размена на ставови и мислења.

Целна група се вработени во комерцијални банки како и од останати  институции кои 
сметаат дека би имале корист од оваа обука. Од учесниците се бара да имаат одлично познавање 
на англиски јазик. Учеството не предвидува плаќање на котизација.

Семинарот ќе заврши со испит кој е предвиден да се одржи во петиот ден (8 април). 
Учесниците кои ќе го положат испитот ќе добијат сертификат –  Certificate of success - 
Prevention of money laundering & counter-terrorist financing.

Поканата за семинарот, програмата и апликацијата за учество ќе ги најдете на интернет 
страницата на Министерството за финансии (www.finance.gov.mk), секција Финансиски систем, во 
делот на Семинари и обуки (http://finance.gov.mk/node/665).

Ве молиме да номинирате најмногу два претставника од Вашата институција. 
Апликациите се доставуваат најдоцна до 23 март (среда) 2016 година на долунаведените e-
mail адреси. 

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, E-mail: ivan.nedev@finance.gov.mk
 Ивана Јовиќ тел: 3255-765, E-mail: ivana.jovic@finance.gov.mk
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