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Тема: 

„НОВИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ВО УРЕДУВАЊЕТО НА ПРАВНИТЕ 

ОДНОСИ“ 

 

 
Место: х. Конгресен центар (Универзитетски хотел) Охрид,  

Република Македонија 

 

 

Датум: 14-17 мај 2015  

 

 

Рок на доставување на апстракти: 30 април 2015  

 

 

Рок за доставување на трудови: 30 август 2015 

 

 

 

 

 



Финансиски услови: 
Котизација од 15 евра за еден автор, а 20 евра за двајца или повеќе автори. 

Котизација за учесници: 15 евра  
Број на сметка:210063190330168 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје.  

Даночен број : 4030008017990 

Сместувањето и оброците се на трошок на учесниците на конференцијата на база на 

полн пансион со цена од 25 еур по лице во  х. Конгресен центар (Универзитетски хотел) 

Охрид. 

Патните трошоци се на трошок на учесниците на конференцијата 

  

Технички барања за трудот:  
- Задолжителен превод на насловот на англиски јазик.  

- Да се вклучи апстракт на мајчин јазик со превод на англиски (до 150 зборови секој)  

- Задолжително внесување на клучни зборови на мајчин јазик со превод на англиски  

- Големина на статијата: максимум 16 страници.  

-  Материјалите треба да бидат подготвени во Microsoft Office Word (.doc или .docx)  

- Големина на фонт: 12;  

-  Фонт: Times New Roman;  

- Line spacing (проред): 1.5  

-  Маргините: лево 30 mm, десно 15 mm, горе и долу 20 mm  

 

Барањето за учество, апстрактот и трудот, Ве молиме да ги испратите на следнава e-маил 

адреса: ohridschooloflaw@gmail.com  

 

Барањата со апстрактот, како и трудовите кои ќе бидат доставени после горенаведениот 

рок, нема да бидат објавувани.  

 

Меѓународниот уредувачки одбор го задржува правото за избор на трудовите.  

 

Конференцијата ќе се одржи од 14 до 17 Мај 2015 година во  х. Конгресен центар 

(Универзитетски хотел) Охрид.  

 

Учесниците кои доаѓаат од други градови (земји) ги молиме да го потврдат своето 

присуство најдоцна до 5 мај 2015 година и да остават телефон за контакт.  

 

Статиите на учесниците на конференцијата ќе бидат издадени во публикација по 

одржувањето на конференцијата.  

 

 

Подетални информации за програмата и пријавување на кај лицето м-р 

Душан Босиљанов   dbosiljanov@gmail.com +38978369558 
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