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МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ: 
 
Сите средби ќе се одржат во:  
 
Хотел „Холидеј Ин“  
„Филип Втори Македонски“ бр. 5ж 
1000 Скопје  
Тел: +389 2 329 29 29; факс: +389 2 311 55 03 
Е- пошта: hiskopje@holiday-inn.com.mk 
Веб-страница: www.holiday-inn.com/skopje 

 
НАЦРТ ПРОГРАМА* 
 
Четврток, 29 септември 2016   Пристигнување на учесниците – сместување – регистрација 
     Официјален прием (вечер)  
Петок, 30 септември 2016  Медитерански форум (утро)  
     Отворање на Есенската сесија на ПС на ОБСЕ 2016 и  

парламентарна конференција, 1. сесија (попладне)  
Официјална вечера (вечер)  

Сабота, 1 октомври 2016   Парламентарна конференција, 2. сесија (утро)  
     Средба на постојаниот комитет (попладне)  
     Гала концерт и прием (вечер) 
Недела, 2 октомври 2016   Парламентарна конференција, 3. сесија (утро) 
     Затворање на Есенската сесија на ПС на ОБСЕ 2016  
     Културна програма (попладне)  
     Заминување на учесниците (вечер)  
Понеделник, 3 октомври 2016   Заминување на учесниците (продолжение)  
* Имајте предвид дека оваа нацрт-програма може да претрпи одредени промени. Деталната 
програма ќе биде своевремено доставена до сите учесници. 

КОНТАКТ  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ, СЕКРЕТАРИЈАТ НА ЕСЕНСКАТА СЕСИЈА 

Г-ца Билјана Огненовска, секретар на делегацијата во ПС на ОБСЕ  
Тел: +389 2 3119 825, факс: +389 2 3135 401; е-пошта: b.ognenovska@sobranie.mk  
 
Г. Лиман Авдиу, државен советник за меѓународна соработка 
Тел: +389 2 3113 422; е-пошта: j.avdiu@sobranie.mk  
 
МЕЃУНАРОДЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ПС НА ОБСЕ 
 
Г-ца Одил Леларж, координатор на конференции  
Парламентарно собрание на ОБСЕ 
Тел: +45 33 37 80 34; Факс: +45 33 37 80 30; е-пошта: odile@oscepa.dk 
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ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ  
Групни резервации по поволни цени се направени за учесниците во следните хотели: Скопје Мериот (5*), 
Холидеј Ин (4*), Бест Вестерн Хотел Турист (4*) и Ибис Хотел Скопје Сити Центар (4*).  
За информации околу резервациите, погледнете го образецот за хотелски резервации (Прилог А), а за повеќе 
детали околу погодностите што се достапни по хотелите, ве упатуваме на интернет-страниците на засебните 
хотели.  
 
 Скопје Мериот *****          Холидеј Ин **** (РАСПРОДАДЕНО) 
Плоштад „Македонија“ 7       „Филип Втори Македонски“ бр. 5  
1000 Скопје          1000 Скопје  
Тел: +389 2 510 2510        Тел: +389 2 329 29 29  
Факс: +389 2 510 2511       Факс: +389 2 311 55 03  
Е-пошта: skopje.reservations@marriotthotels.com   Е-пошта: hiskopje@holiday-inn.com.mk 
Веб-страница: www.marriotthotels.com    Веб-страница: www.holiday-inn.com/skopje  
 
Бест Вестерн Хотел Турист ****      Ибис Хотел Скопје Сити Центар **** 
„Ѓуро Стругар“ бр. 11       ул. „Орце Николов“ бр. 55 
1000 Скопје         1000 Скопје  
Тел: +389 2 328 9111      Тел: +389 2 3123 700  
Факс: + 389 2 328 9100      Факс: + 389 2 312 3701  
Е-пошта: bestwestern@hotelturist.com.mk    Е-пошта: H9672@accor.com 
Вебстраница: www.bestwestern-ce.com/turist   Веб-страница: www.ibishotel.com  
 
Сите резервации треба да се направат преку соодветниот образец за хотелски резервации 
(прилог А) што треба да се пополни и да се прати преку електронска пошта (или факс) директно 
на хотелот, најдоцна до 9 септември 2016 година, бидејќи по овој датум нема да може да се 
гарантира расположливоста и цената на собите.  
 
Резервациите направени по крајниот рок ќе зависат од расположливоста на собите.  
 
Копија – само првата страница – треба да се достави и до Меѓународниот секретаријат на ПС на ОБСЕ 
во Копенхаген до г-ца Одил Леларж, координатор на конференции, преку електронска пошта на 
odile@oscepa.dk или факс: +45 33 37 80 30.  
 
Секретарите на делегациите што сакаат да резервираат повеќе од една соба, треба да пополнат засебен 
образец за секоја резервација.  
 
Бидејќи бројот на соби во хотелите е ограничен, барањата за резервација ќе се обработуват на база: прв 
дојден – прв услужен.  
 
Поволните цени на собите се валидни од 29 септември до 3 октомври 2016. Истите се понуди за два дена 
пред и два дена по датумот на одржување на Есенската сесија на ПС на ОБСЕ 2016, во зависност од 
расположливоста. 
 
Сите плаќања за сместувањето и личните трошоци се прават директно до хотелите пред 
заминување. За обезбедување на резервациите е потребно да се достават податоци од кредитни картички.  
 
Се молат учесниците внимателно да ги прочитаат одредбите од политиката за откажување на 
резервациите.  

mailto:skopje.reservations@marriotthotels.com
http://www.marriotthotels.com/
http://www.holiday-inn.com/skopje
mailto:bestwestern@hotelturist.com.mk
http://www.bestwestern-ce.com/turist
http://www.ibishotel.com/
mailto:odile@oscepa.dk
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РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ЕСЕНСКАТА СЕСИЈА  
 
Образецот за регистрација (прилог Б) треба да се достави до г-ца Одил Леларж (факс: +45 33 37 80 30; е-
пошта: odile@oscepa.dk) до 26 август 2016 г. Ве молиме доставете еден примерок и до г-ца Билјана 
Огненовска (е-пошта: b.ognenovska@sobranie.mk; факс: +389 2 3135 401)  
 
ПАСОШИ И ВИЗИ  
 
За влез и престој во земјата е потребно да се поседува валидна патна исправа (или лична карта за одредени 
земји).  
Државјаните на земјите членки на ЕУ, САД и Канада, како и оние што поседуваат Шенген виза за 
краткорочен престој (категорија Ц) валидна најмалку 5 (пет) дена по планираниот престој, немаат 
обврска за поседување виза. Делегатите, вклучувајќи ги и парламентарците, службите и придружните лица  
што ќе присуствуваат на Есенската сесија на ПС на ОБСЕ 2016 од други земји, треба да ја проверат 
интернет-страницата на Министерството за внатрешни работи (http://mfa.gov.mk/index.php/en/consular-
services/for-foreign-nationals/information-about-macedonian-entry-visas) за да утврдат дали им е потребна виза 
за влез во земјата, и, доколку им е потребна дополнителна помош, да стапат во контакт со најблиската 
македонска амбасада или конзулат.  
Напоменуваме дека во одредени земји учеснички на ОБСЕ нема дипломатско-конзуларно претставништво 
на Македонија. Во тој случај, конзуларните функции се вршат од страна на македонските амбасади со 
седиште во друга земја. Целосниот список на дипломатските мисии е достапен на интернет-страницата на 
Министерството за внатрешни работи: http://mfa.gov.mk/index.php/en/diplomatic-network-top/map-of-the-
diplomatic-network  
 
Делегатите на образецот за барање виза мора јасно да посочат дека присуствуваат на Есенската сесија 
на ПС на ОБСЕ 2016.  
 
Контакт лице за прашања околу визите: 
г-ца Бљета Билали, соработник, Сектор за меѓународна соработка во Собранието на Република 
Македонија  
Е-пошта: bletabilallajet@gmail.com 
Телефон: +389 2 311 6287  
Мобилен: +389 70 209 829  
 
ПРИСТИГНУВАЊЕ И ЗАМИНУВАЊЕ; ПРЕВОЗ  
 
Се молам учесниците да го назначат бројот на својот лет, како и времето на пристигнување и 
заминување на образецот за регистрација за да се олесни организацијата за пречек и соодветниот 
превоз.  
 
Меѓународниот скопски аеродром „Александар Велики“ се наоѓа на околу 17 км од Скопје и на него 
оперира голем број од најпознатите меѓународни авиокомпании.  
Превозот од и до аеродромот, како и за социјалните настани, културната програма и програмата за 
придружните лица, ќе биде обезбеден од страна на Собранието на Република Македонија. Распоредот за 
превоз ќе биде достапен на информативните пултови по хотелите.  
Сите хотели се наоѓаат на пешачко растојание од местото на одржување на Есенската сесија на ПС на ОБСЕ 
2016. Вработените во протокол ќе ги придружуваат учесниците од другите хотели до хотелот „Холидеј Ин“.  
На скопскиот меѓународен аеродром „Александар Велики“ ќе биде поставен приемен пулт (со логото на ПС 
на ОБСЕ) за пречек на делегатите и придружните лица. Персоналот ќе биде на располагање да ги упати 
учесниците до комбињата и автобусите, што во текот на целиот ден ќе превезуваат до хотелите. 

mailto:odile@oscepa.dk
mailto:b.ognenovska@sobranie.mk
http://mfa.gov.mk/index.php/en/consular-services/for-foreign-nationals/information-about-macedonian-entry-visas
http://mfa.gov.mk/index.php/en/consular-services/for-foreign-nationals/information-about-macedonian-entry-visas
http://mfa.gov.mk/index.php/en/diplomatic-network-top/map-of-the-diplomatic-network
http://mfa.gov.mk/index.php/en/diplomatic-network-top/map-of-the-diplomatic-network
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Напомнуваме дека превозот до и од меѓународниот аеродром е достапен само на датумите за 
пристигнување, на 28, 29 и 30 септември, како и на датумите за заминување, на 2 и 3 октомври 2016 г.  
 
За пристигнување или заминување на други датуми, се молат учесниците да се послужат со такси превоз 
или со аеродромскиот автобус (за повеќе информации, распоред на возење и цени, можете да погледнете на 
интернет страницата: http://skp.airports.com.mk/default.aspx?ItemID=491).  
 
ПУЛТОВИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА И ИНФОРМАЦИИ 
 
Пултот за регистрација во хотелот Холидеј Ин ќе биде отворен во вторник, 29 септември од 14:00 до 
18:00, во петок, 30 септември од 8:00 и за времетраење на Есенската сесија. 
 
Се молат сите учесници да се пријават кај пултот за регистрација во хотелот Холидај Ин во најкус можен 
рок по нивното пристигнување; тука ќе им биде даден учеснички беџ. При регистрацијата од учесниците ќе 
се бара да покажат официјален документ за идентификација (патна исправа или лична карта).  
По регистрацијата сите учесници ќе можат да се послужат со папки од конференцијата, прирачници и други 
документи. 
Ќе биде распределен и провизорен список на учесници. За да може Меѓународниот секретаријат на ПС на 
ОБСЕ да издаде конечен список и за да се осигури прецизност на содржината, се молат националните 
делегати да укажат на потребата од какви било измени во провизорниот список кај пултот за регистрација.  
 
За учесниците ќе бидат поставени и информативни пултови во сите хотели од Есенската сесија. 
Информативните пултови ќе бидат отворени од 8:00 до 23:00 на 29 септември, 30 септември и 1 
октомври; од 08:00 до 20:00 на 2 октомври; како и во одредени часови на 3 октомври, во зависност од 
времето на полетување на учесниците. Сите информации во врска со распоредот на превоз, социјалните 
настани, излетите, програмата за придружни лица и други практични информации ќе бидат достапни на 
информативните пултови.  
 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТ  
 
Од безбедносни причини, се бара од сите учесници, вклучувајќи ги и придружните лица, набљудувачите, 
персоналот на делегации и членовите на медиумите да ги носат своите беџови за идентификација на сите 
средби и социјални настани. Беџови со имиња ќе бидат потребни и за пристап до сите конференциски 
настани.  
Изгубениот беџ за идентификација треба веднаш да се пријави на пултот за регистрација. 
 
ДИПЛОМАТСКИ ПРЕТСТАВНИШТВА  
 
Сите амбасади и конзулати во Скопје се известени за Есенската сесија на ПС на ОБСЕ 2016 и ќе им биде 
доставен примерок од програмата.  
Учесниците што сакаат да стапат во контакт со нивните дипломатски претставништва можат да се 
консултираат со списокот што е достапен на интернет страницата на Министерството за внатрешни работи 
на:  
http://mfa.gov.mk/index.php/en/ministry/protocol/accredited-dcm-in-macedonia.  
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА И ФОТОКОПИРАЊЕ  
 
Меѓународниот секретаријат ќе им прати на сите делегации електронски фолдери со документација во PDF 
формат. Поголем дел од документите поврзани со Есенската сесија можат да се преземат и од интернет 

http://skp.airports.com.mk/default.aspx?ItemID=491
http://mfa.gov.mk/index.php/en/ministry/protocol/accredited-dcm-in-macedonia
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страницата на ПС на ОБСЕ: www.oscepa.org. Дополнителен печатен материјал ќе биде достапен при 
регистрација.  
 
Во хотелот Холидеј Ин ќе бидат ставени на располагање машини за фотокопирање. Строго се советуваат 
делегациите да имаат шест примероци од своите говори и истите однапред да ги достават преку 
секретаријатот до кабините за толкување.  
 
ТОЛКУВАЊЕ  
 
Во текот на средбите ќе биде обезбеден симултано толкување на сите шест официјални јазици на ОБСЕ: 
англиски, француски, германски, италијански, руски и шпански.  
 
Нема да бидат достапни преведувачки услуги.  
 
КУЛТУРНА ПРОГРАМА  
 
Во недела попладне, 2 октомври 2016, учесниците ќе бидат однесени на културна програма. Деталната 
програма ќе биде своевремено распределена.  
 
ПРОГРАМА ЗА ПРИДРУЖНИ ЛИЦА  
 
Договорена е програма за придружните лица додека делегатите се зафатени со сесиите и средбите од 
конференцијата. Придружните лица треба да се регистрираат до 9 септември 2016 година за излетите 
на кои би сакале да присуствуваат, преку образецот за регистрација за програмата за придружни лица (во 
прилог). 
Придружните лица можат исто така да присуствуваат на културната програма планирана за 2 
октомври, како и на вечерните настани организирани од Собранието на Република Македонија. Истите се 
молат да ги носат беџовите за идентификација на секој дел од програмата.  
 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ЕСЕНСКАТА СЕСИЈА НА ПС НА ОБСЕ 2016 
 
Интернет страницата на Есенската сесија на ПС на ОБСЕ 2016 ќе биде редовно ажурирана со информации:  
http://www.sobranie.mk/osce-pa-14th-autumn-meeting-skopje-republic-of-macedonia-1.nspx  
 
Секојдневно ќе се објавуваат официјални фотографии на: http://www.flickr.com/photos/oscepaskopje   
 
ОСИГУРУВАЊЕ  
 
Засебните учесници имаат лична одговорност да поседуваат лично и здравствено осигурување. Парламентот 
во функција на домаќин нема да одговара за загуба на багажот, парични средства или лични предмети, или 
какви било здравствени трошоци.  
 
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ 
Итна медицинска помош ќе биде достапна за целото времетраење на средбите. Сепак, заболувањата што 
имаат потреба од лекување или хоспитализација ќе бидат на одговорност на поединецот. Учесниците што 
примаат терапија треба да понесат доволно лекови за сопствените потреби.  
 
КОДЕКС НА ОБЛЕКУВАЊЕ  
 

http://www.oscepa.org/
http://www.sobranie.mk/osce-pa-14th-autumn-meeting-skopje-republic-of-macedonia-1.nspx
http://www.flickr.com/photos/oscepaskopje
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За формалните настани и поголем дел од социјалните настани се налага деловен стил на облекување. 
Поопуштен стил на облекување (палто, без вратоврска) може да се избере во текот на културната програма 
како и програмата за придружните лица.  
 
ПОДНЕБЈЕ И ВРЕМЕНСКА ЗОНА  
Климата во Скопје обично се смета за континентална до суб-медитеранска. Времето во Скопје при крајот на 
септември/почетокот на октомври е најчесто променливо: сончеви периоди се менуваат со епизоди на 
врнежи. Температурите навечер можат да паднат до 7 степени Целзиусови, додека пак во текот на денот 
можат да достигнат до 26 степени.  
Од крајот на март до крајот на октомври, се следи летното сметање на времето (CET+1 час).  
 
ВАЛУТА И БАНКИ  
 
Националната валута е македонски денар (МКД). Ќе добиете околу 61.50 МКД за 1 евро и 54 МКД за 1 
американски долар.  
Готовина може да се повлече од банкоматите во секое време.  
Банките се отворени од понеделник до петок, од 09:00 до 17:30, и од 09:00 до 13:00 во сабота. Во недела не 
работат. Парите можат да се заменат во локалната валута во менувачниците, на аеродромот и во повеќето 
хотели. Кредитните картички се прифатени  насекаде, освен за мали износи.  
 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  
 
Волтажата е иста како во поголемиот дел од Европа, односно 230V/50Hz. Конекторите се од европски тип, 
при што електричните приклучоци имаат два пина. Може да постои потреба од електричен трансформатор и 
адаптер за приклучок (за да се поврзат трипинските приклучоци на стандардниот двопински приклучок).  
 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 
 
Меѓународниот код е +389; за Скопје, е: (0) 2 
 
ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ  
 
Секретарите на делегациите треба да го известат Секретаријатот на Собранието на Република Македонија 
(електронска пошта: b.ognenovska@sobranie.mk) за гости со посебни потреби за да можат да се организира 
однапред соодветен превод и слични подготовки.  
 
ПОЛИТИКА ЗА ПУШЕЊЕ  
 
Пушењето е забрането на сите јавни места, ресторани, кафулиња, јавен превоз, итн.  
 
 ТУРИСТИЧКИ ИНФОРМАЦИИ  
 
Туристички и практични информации се достапни на повеќејазичната интернет страница www.macedonia-
timeless.com.  
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