Лични информации
Име и презиме
Адреса
Moбилен
E-mail(s)
Датум и место на раѓање

Доновски Ѓорги
Столе Попов 9/2-43
1000 Скопје, Македонија
+ 389 76 485 844
advokat_donovski@t-home.mk
16.11. 1981 Битола, Македонија

Професионално искуство
Датум
Работно место
Работодавач

Вид на активности и дејности

2005- 2006
Советник во Центар за правна регулатива
Стопанска Комора на Македонија
Димитрие Чуповски 13
1000 Скопје, Р.Македонија
-

-

-
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Дејности од областа на човечките ресурси во рамките на интерната поставеност
на институцијата (водење и креирање на процедури и политика за човечки
ресурси, организација, развој и мотивирање на вработените, стратешко
планирање)
Административни дејности (водење на собрание на членки, управен одбор,
надзорен одбор)
Правни работи (изготвување на интерни акти за потребите на институцијата,
изготвување на акти во рамките на законската и интситуционална поставеност на
комората, учество во законодавно правни комиси во рамките на државните
органи, тела и организации за изготвување на законски и подзаконски текстови
од областа на стопанството)
Учество на меѓународни и домашни семинари конгреси од областа на
имплемнтирање на и усогласување на правото на ЕУ со домашниот правен
поредок, усогласување со обврските на регионалните и светските економски
орханизации
Претседавач на Асоцијата на Балкански Комори

2006-2007
Секретар на постојаниот суд на честа - Арбитража
Стопанска комора на Македонија
Димитрие Чуповски 13
1000 Скопје, Р.Македонија
Организација, Аминистрација

2007- до денес
Самостоен вршител на професионална дејност - Адвокат
Адвокатска канцеларија Ѓорги Доновски
Булевар Партизанки одреди 8
1000 Скопје, Р.Македонија
Вршење на адвокаста дејност

Адвокатската канцеларија е соствена од тим на млади правници и адвокати кои
овозможуваат правни услуги во голем број правни области.
Како основач, сопственик на адвокатската канцеларија и единствен носител на
целокупнтиот деловен потфат е Адвокат Ѓорги Доновски од Скопје.
Основни карактеристики и начела на кои се потпира кацеларијата се:
професионалност, доверба, знаење и колективен дух.
Во рамките на вршењето на адвокатската дејност кацеларијата се занимава претежно
со работи од доменот на деловното, трговското право, меѓународно приватно право,
меѓународно трговско право.
Во вршењето на деловниот потфат, Адвокастаката кацеларија соработува исклучиво
со правни субјекти од сите сектори на деловните активности, трговија, производство
на стоки и услуги, финансиски сектор, градежен сектор, здравствен сектор и
осигурителен сектор.
Во контекст на наведеното, Адвокатската канцеларија сорабоува со голем број на
Компании од кои посебно ги набројуваме:
ДУКАТ ДОО Скопје – протизводство и трговија со млеко и млечни производи
ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ Битола – производство и трговија со млеко и млечни
прозиводи
ИМБ МЛЕКАРА А.Д. Битола - производство и трговија со млеко и млечни
Прозиводи
ТРАНСКОП Птанички сообраќај А.Д. Битола – превоз на лица во патниот сообраќак
РЕМИС ДОО Охрид – градежништво
ИНОВО СТАТУС А.Д. Скопје – инвестиционен фонд
ИНОВО БРОКЕР А.Д. Скопје – трговија со Хартии од вредност
МАСТЕРЛИНЕ ДОО Скопје – телекомуникации, инжинринг и консалтинг
САМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје – градежништво
ДЕЛТА ФООД ДООЕЛ Скопје – трговија со храна и прехранливи продукти
ПОЛИТЕХНА ДОО Скопје – ф-ка за производство на мебел
СВЕТЛОСТ ДОО Скопје – ф-ка за производтсво на мебел
ОПАЛ ТРЕЈД ДООЕЛ Ресен – диструбутер на lavazza кафе за територијално подрачје на
Р.Македонија
Фонд за здравствено осигурување на Р.Македонија – јавна установа
АМАДЕУС СТОУН ДООЕЛ Скопје – експлоатација, производтсво и преработка на украсен камен
АМАДЕУС ОНИКС ДООЕЛ Скопје - експлоатација, производтсво и преработка на украсен камен
АМАДЕУС ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје – градежништво, стопанисување со движен и
недвижен имотво,
АМАДЕУС ГРУП ДОО Скопје – производство трговија и продажба на електроопрема,
Хотелиерство
и други

Стручни способности
Јазик

Социјални способности
Организациони способности
Компјутрски способности
Возачка дозвола
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Maкедонски – национален
Англиски
Српски, Хрватски
Комуникација, Тимско работење, Адаптабилен на мултикултурна околина
Раководење, Организација
MS Office и Internet
Б Категорија

