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СЕ ПРИЈАВУВААТ  ____________ ЛИЦА 

РЕДЕН 

БРОЈ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФУНКЦИЈА 

   

   

   

   

   

   

Пријавен лист за сместување и превоз 

“ЈАДРАНСКИ ФОРУМ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ” 
ПОРТОРОЖ, 23 – 26. СЕПТЕМВРИ 2019. ГОДИНА 

ИНСТИТУЦИЈА  

МЕСТО  

АДРЕСА  

ТЕЛЕФОН  

  

EMAIL  
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УСЛОВИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ 

Процедура за пријавување 

Пополнетиот пријавен лист треба да се достави на е-маил: 

По прием на пријавата агенцијата ќе ви достави профактура за уплата по одбраните 

опцииPo prijemu prijave organizator će dostaviti predračun za uplatu po odabranim 

opcijama 

Резервацијата важи само во рокот назначен на профактурата. 

Доколку учесникот не извршил уплата во назначениот рок, резервацијата автоматски 

се смета за откажана а профактурата неважечка.Во тој случај учесникот треба 

повторно да ја контактира агенцијата заради проверка на можноста за обновување на 

резервацијата во зависност од расположивиот капацитет.  
НАПОМЕНА:     Доколку бидете спречени да присуствувате, Ве молиме да не известите 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПИСМЕНО најдоцна 7 (седум) дена пред почетокот на обуката односно заклучно со 

16.09.2019. Во рокот после наведениот термин обврската за плаќање останува во 50% износ. 

HOTEL GRAND, PORTOROŽ 

Во еднокреветна соба по лице  30.750,00 денари со вклучен ДДВ 

 

Во двокреветна соба по лице  27.950,00 денари со вклучен ДДВ 

 

Превоз: Скопје – Белград – Порторож- 

Скопје  

                

 6.200 денари со вклучен ДДВ 

 

Цената на аранжманот опфаќа: 3 

полупансиони, коктел за добредојде, излет 

до Трст-Италија, једна вечера со музички 

програм, излет со брод до Пирана со 

вечера, кафе паузи и туристичка такса 

taksu 

Цените важат за минимум 4 дена 

Учесниците на форумот ќе имаат на 

располагање бесплатно користење на СПА 

центарот (базени и сауни) и бесплатен WI-

FI) 

Заради ограничениот број на 

еднокреветни соби пред испраќањето 

на пријавата да се провери со 

агенцијата ДАЈО ТУРС како и за сите 

информации околу сместувањето и 

превозот на тел: 071 250 488 - Дарко. 

www.dajoturs.com  
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