
Почитувани, 

Македонско здружение за заштита при работа во период од 11 до 15 март 2020 година организира студиско 
патување со цел стекнување на знаење и поврзување на професионалците од Балканот со претставници од 
земјите од Европската Унија. 

Ова студиско патување првенствено е наменето за стекнување на знаење и поврзување на луѓето – 
професионалците од Балканот со претставници од земјите од  Европската унија.

На ова студиско патување предвидено е посета на Струкови организации,организации на работодавачи, 
синдикална организација и државни институции. 

Целта на посетата е да се размени искуство и добри практики од областа на безбедноста и здравјето при работа 
во двете земји, начинот на соработка помеѓу Граѓанскиот сектор, професионалците и државните институции, 
начинот на спроведување на кампањи на Европската агенција за безбедност и здравје при работа, можност за 
соработка на проектни активнсти и споделување на гледишта за специфични теми за БЗР и начин на утврдување 
на приоритети во делувањето на Министертсвото и одделението за трудова инспекција.  

Покрај работната посета во Никозија, ќе имате можност да се запознаете со Ларнака, марината на Лимасол и 
познатите црквата на Свети Лазар, крепоста на Ларнака, плажата Мекензи, бастионот Давила, стариот аквадукт 
на Никосиа, портата Фамагуста, палатата на Архиепископот, портата Папос и други. Од досегашното искуство 
овие часови се наменети за меѓусебно запознавање на учесниците на студиската посета и размена на искуства 
од земјите од Балканот.

• Студиското патување ќе се реализира во периодот од 11.3.2020 година, тргнување во раните утрински 
часови, до 15.3.2020 година, враќање во претпладневните часови.
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АРАНЖМАН:

Сместување и превоз 

Сместување и превоз       

– Цената за сместување во двокреветна соба во хотел https://flamingohotelcyprus.com/Home  , на база ноќевање 
со појадок, авион, трансфер од аеродром – хотел – аеродром, вклучени разгледи со водич, котизација за 
реализација на студиската посета по учесник изнесува  35.450 денари. За сместување во еднокреветна соба се 
доплаќа 6.180 денари.

Во цената на аранжманот  е вклучено:

 � Aвионски превоз на наведената релација со вклучена аеродромска такса;

 � 4 ноќевања со појадок во хотел со 3*;

 � посета на струкови организации,организации на работодавачи, синдикална организација и државни 
институции.;

 � разглед на Кипар - Ларнака, Никозија и Лимасол со вклучен превоз ;

 � трансфер аеродром – хотел – аеродром.

Во цената на аранжманот не е вклучено:

 � патничко осигурување, влезници во културноисториските споменици и индивидуални факултативни 
трошоци и вечера во Таверна

(Плаќањето е по добиена про-фактура од страна на организаторот на Вашата електронска пошта).

За квалитетот на услугата и изборот на сместувањето задолжен е партнерот од Македонија (чија основна дејност 
на делување се патувања и посети на земји надвор од границите на Р. Македонија) со кои имаме долгогодишна 
соработка. 

 � Краен рок за пријавување најдоцна до 31.01.2020 година, поради задржување на цената на авионскиот 
билет. Загарантирана цена за пријава и платена аконтација во висина од 30% од наведената сума.

 � По поминување на наведениот термин, постои можност за промена на цената на аранжманот во 
зависност од цената на чинење на авионскиот билет во моментот на закупување за планираната 
релација.

 � Oрганизаторот на студиската посета го задржува правото за измени на програмата.

Контакт:
МЗЗПР канцеларија      Славица Јанкова
Tелефон: 02 2 774 868      Телефон: 075 432 071
kontakt@mzzpr.mk      slavica.s@mzzpr.mk
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