
ПОКАНА  

 

за VI Меѓународна научно-стручна конференција 

„Унапредување на квалитетот на живот на 

децата и младите“ 

  
Охрид, Р.Македонија, 19.-21. јуни 2015. година 

 

 

VI Меѓународна научно-стручна конференција 

„Унапредување на квалитетот на живот на 

децата и младите“ 
  



 ПОЧИТУВАНИ, 

 

Ве покануваме активно да учествувате во работата на VI 

Меѓународна научно-стручна конференција “Унапредување 

на квалитетот на живот на децата и младите”, која ќе се 

одржи од 19. - 21. 06. 2015.  во Охрид, Р.Македонија. 

 

Организатори на Конференцијата се: 

 

“Здружение за подршка и креативен развој на деца и млади” 

Тузла и Едукациско-рехабилитациски факултет при 

Универзитетот во Тузла, а овогодишен партнер е Сојузот на 

дефектолози на Република Македонија. 

 

 

Очекуваме дека свој допринос во работата на 

конференцијата ќе дадат стручни лица од сите профили кој 

работат со деца и млади и на тој начин ќе се обезбеди 

богата тематска содржина на конференцијата. 
 

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА 

 

I  Унапредување на квалитетот на живот на децата од  

    предучилишна и училишна возраст   

 

II Унапредување на квалитетот на живот  на младите  

 

III Унапредување на квалитетот на живот на децата  и  

     младите со попреченост 

 

IV Слободни теми 

 

 



 

ЗНАЧАЈНИ ТЕРМИНИ 

 

 

Пријави за учество и праќање апстракти 

  до 1. 04. 2015.  

 

Известување за прифаќање на трудовите  

  до 10. 04. 2015.  

 

Доставување на комплетни трудови  

до 6. 05. 2015.  

 

 

 

ФОРМИ НА УЧЕСТВО 

 

Пленарни излагања  

 

Усмени излагања 

 

Постер презентации 

 

Учество без излагање 

 

 

 

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ УЧЕСТВО 

Учесници од Р.Македонија со пријава на mail:  

dsojuz@yahoo.com 

 Учесници од други земји со пријавување на  mail:  

kreativnirazvoj@gmail.com 

 



 

КОТИЗАЦИЈА 

 

Уплати до 20. 05. 2015.               5.250,00 МКД или 85,00 € 

Уплати по  20. 05. 2015.             6.500,00 МКД или 105,00 € 

 

За членовите на Сојузот на дефектолози на 

Р.Македонија се одобрува 50% попуст на наведените 

цени. 

 

КОТИЗАЦИЈАТА ВКЛУЧУВА: 

Пристап на конференцијата, 

Конференциски материјали, 

Сертификат за учество, 

Зборник на трудови. 

  

УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈАТА: 

За уплата од Р.Македонија: 

Уплатата на котизација се врши на жиро сметка  на „Сојуз 

на дефектолози на Р.Македонија“  

Број на ж-ска:210-0410924401-65  НЛБ Тутунска банка, 

 

За уплати од странство:  

Уплатата на котизација се врши на жиро сметка  на 

“Udruženja za podršku i kreativni razvoj djece i mladih” Tuzla 

Account with Institution: Acc:  

NLB Tuzlanska banka dd Tuzla  

BIC: TBTUBA22XXX 

Beneficiary Customer: 

IBAN:BA391321010301817011 
 

 



МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА  

 

Метропол езерски комплекс – Охрид 

Тел: 046 203 001  /  факс: 046 277 212 

Е-пошта: sales@metropol-ohrid.com.mk  

Веб-страна: www.metropol-ohrid.com.mk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Во цената е вклучена туристичка такса и ДДВ,  

Оброците се на база шведска маса.  

Резервација за сместувањето треба да се изврши 

лично 

Хотел Вид на соба 

Цена по особа  

Полупансион Полн пансион 

**** еднокреветна 45 € 50 € 

МЕТРОПОЛ двокреветна 35 € 40 € 

*** еднокреветна 35 € 40 € 

ТУРИСТ двокреветна 25 € 30 € 

mailto:sales@metropol-ohrid.com.mk
http://www.metropol-ohrid.com.mk


 

 

 

 

КОНТАКТ: 

 

Горан Петрушев 

E-mail:info@sojuznadefektolozi.org 

тел:+389 (0) 71 232-647 

 

Медина Вантиќ– Таниќ 

E-mail: kreativnirazvoj@gmail.com 

 

tel: + 387 (0) 61 146-425 

      + 387 (035) 281-553 
 

 

 

 

 


