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                                                             П О К А Н А  
       за III-та ИПА меѓународна средба- Скопје 2019  

            по повод денот на Македонската полиција  
                  “ Полицаец – Горда професија “ 

                           13-16 јуни 2019  

 
Почитувани ИПА членови ,пријатели и колеги,  следејќи ги принципите и 
целите на Меѓународната полициска асоцијација ИПА ”Служба преку 
пријателство”, ИПА регион Скопје по трет пат ја организира меѓународната 
средба по повод денот на Македонската полиција. 
 

Целта на оваа средба е  продлабочување на меѓусебната професионална  
соработка, пријателство и дружење. 

 

       Ве покануваме Вас и Вашите ИПА членови да ни се придружите на ова ИПА 
дружење и одбележување на денот на Македонската полиција.  

Поканата важи за сите ИПА членови, ИПА пријатели и вработени во 
полицијата. 

 

 

       Ве очекуваме ... 
 

 

 

 

http://www.ipa.mk/
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Програма   13-16 јуни 2019 година 

 

Четврток , 13 јуни 2019 година ( I група на гости ) 

 
- До 18:00 часот - Пристигнување, дочек и сместување на гостите во Хотел Белви – 

Скопје. 
- 20:00-00:00 - Вечера за дочек и дружење на гостите (I група) во национален 

ресторан 

 

Петок , 14 јуни 2019 година  
 

- 07:00 -09:30 -  доручек ( I група) 
-  10:00 - поаѓање од Хотел Белви, обиколка на центарот на Скопје и возење со 

жичарницата од Скопје до планината Водно (I група) 
- 14:00-17:00 - Закуска и дегустација на пиво во Старата чаршија во Скопје во 

Пивница “Темов”. ( 1 група) 
- 17:00 - враќање во хотел “Белви”. ( 1 група) 
- До 18:00 - Пристигнување , дочек и сместување на гостите во Хотел Белви – 

Скопје. (II група) 

- 19:30 - поаѓање од пред Хотел Континентал кон Национален ресторан “Баба 
Цана“ 

- 20:00-01:00 - Вечера за дочек, запознавање и дружење на гостите во национален 
ресторан 

- 01:00 - Враќање во Хотел, ноќевање. 
 

Сабота, 15.06.2019 година 

 
- 07:00 -09:30 -  доручек 

- 10:00 - поаѓање од Хотел “Белви” кон центарот на Скопје и панорамско 
разгледување на градот. 

- 10:30 - посета на Mузејот на Македонската револуција и плоштад Македонија 

- 12:30 - пристигнување во зградата на Европски Универзитет - ЕУРМ. 

- 12:45 - свеченост по повод денот на Македонската Полиција. 

- 13:00-13:45 - предавање на тема “Полицаец – Горда професија“ 

      -    14:00 - закуска со забава во просториите на Европски Универзитет. 

- 17:30 -  враќање во Хотел Белви. 

- 18:00 - слободно попладне. 
- 20:00-01:00 - вечера, дружење и забава.  

 

Недела , 16.06.2019 година  
- Доручек   
- Испраќање на гостите. 
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                                                       SERVO  PER  AMIKECO 

 

КОТИЗАЦИЈА 

 

За гостите кои пристигнуваат во четврток  13.06.2019 година  
 
     Три ноќевања со доручек во Хотел “Белви„  

      Вечера во национален ресторан на 13.06.2019 год. 
      Посета на Пивница “Темов” со закуска на 14.06.2019 год. 
      Вечера во национален ресторан “Баба Цана” на 14.06.2019 год. 
      Свечена вечера во Хотел Белви на 15.06.2019 год. 
      ВКУПНО 5,562 денари или 90 евра. 
     (Доплата за користење еднокреветна соба 1850 денари или 30 евра за три вечери) 

 

 За гостите кои пристигнуваат во петок 14.06.2019 година 

 
       Две ноќевања со доручек во Хотел “БЕЛВИ„ 

       Вечера во национален ресторан “Баба Цана„ на 14.06.2019 год. 
       Свечена вечера во Хотел “Белви„ на 15.06.2019 год. 
       ВКУПНО 3708 денари или 60 евра.  

       (Доплата за користење еднокреветна соба 1250 денари или 20 евра за две вечери) 

 

 За гостите кои пристигнуваат во сабота 15.06.2019 година 

 
       Едно ноќевање со доручек во Хотел “Белви„ 

       Свечена вечера во Хотел Белви на  15.06.2019 год. 
       ВКУПНО 1854 денари или 30 евра. 
       (Доплата за користење еднокреветна соба 620 денари или 10 евра) 

 

 

СИТЕ ИПА ЧЛЕНОВИ КОИ САКААТ ДА ПРИСУСТВУВААТ САМО НА ВЕЧЕРАТА НА 18 ЈУНИ 
2019 ВО ХОТЕЛ - РЕСТОРАН “БЕЛВИ„ ИСТАТА ЧИНИ 1000 ДЕНАРИ ИЛИ 16 ЕВРА. 

 

КРАЕН РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ е 31 МАЈ 2019 година. 
Пријавувањето може да се изврши на   www.IPA.MK  или на  email : 

skopje@ipa.mk 

 

Сместувањето е во Хотел Белви, во еднокреветни,двокреветни и трокреветни соби.  
При пријавувањето обавезно да се назначи за која опција се пријавувате, односно кога 
пристигнувате и каква соба.  
 

 

http://www.ipa.mk/
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Детални информации кај: 
 

- Игно Стојков, Претседател на У.О на ИПА регион Скопје тел. +38970343296  

stojkovigno@yahoo.com  

- Игор Манојлоски , Генерален Секретар на У.О на регион Скопје тел. +38970225295, 

manojloski1@hotmail.com  

- Маја Ѓорѓиевска, претс.на ком.за меѓународна соработка тел. +38971326139, 

gjorgjievskam@gmail.com  
 

     Плаќањето може да се изврши на жиро сметка на ИПА регион Скопје 
210067244500361 НЛБ банка АД Скопје, или во готово при пристигнувањето кај 
благајникот на ИПА регион Скопје.        

-   Орце Јовановски , Благајник на У.О на регион Скопје тел. +38971243466, 
 

 

 Ве очекуваме !!!!!  
 

 

 

                                                                      ИПА МАКЕДОНИЈА , ИПА регион СКОПЈЕ  
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