КОТИЗАЦИЈА
Котизацијата за учество на
конференцијата изнесува:
1. за учесници на конференцијата
..........(130 EUR) 8.000,00 МКД
2. за членови на МАКЛАБ

ПРИЈАВА
Пријавата за учество можете да ја најдете
на веб страната на МАКЛАБ
www.maklab.org.mk
Ве молиме пополнетата пријава заедно со
потврдата за извршена уплата да ја
испратите на maklab@maklab.org.mk

.............................6.500,00 МКД
Котизацијата вклучува:
 материјали за конференцијата
 коктел за добредојде
 свечена вечера
 освежување во текот на паузите

Уплата на котизацијата се врши на жиро
сметка:

СМЕСТУВАЊЕ
Сместувањето
на
учесниците
на
конференцијата е организирано во хотел
Силекс, Охрид, Република Македонија.
Ве молиме, резервација за сместувањето
да направите директно во хотел Силекс со
назнака: за Конференција
„ КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2017”

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ
НА ЛАБОРАТОРИИ И
ИНСПЕКЦИСКИ ТЕЛА

МАКЛАБ

ИНСТИТУТ
ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
НА РМ

Трета Меѓународна
Конференција

КВАЛИТЕТ
И
КОМПЕТЕНТНОСТ
2017

Денарска – 200002388318375
Стопанска банка АД Скопје
Инструкции за плаќање од странство:
STOPANSKA BANKA AD SKOPJE
“11 Oktomvri” br. 7, 1000 Skopje, R. Makedonija
SWIFT: STOBMK2X
IBAN: MK07200002525927910 – EUR
Beneficiary: MAKLAB SKOPJE
Address:
Bul.Kuzman Josifovski-Pitu 28/3-l13
1000 Skopje,Makedonija
со задолжителна назнака на името и
презимето на учесникот и цел на уплата:
“за конференција Квалитет и компетентност
2017”.

Хотел Силекс
info@hotelsileks.mk

14-16 Септември 2017
ОХРИД
Република Македонија

КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2017
ПОКАНА

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

Почитувани,
Во име на организациониот одбор, Ве
покануваме да учествувате на
Третата Меѓународна конференција
„КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ2017„ во
организација на Македонското здружение
на лаборатории и инспекциски тела
МАКЛАБ и Институтот за акредитација
на Република Македонија (ИАРМ).
Особено сме горди дека успеваме
конференцијата да ја организираме
традиционално веќе трет пат и очекуваме
и оваа година конференцијата да ги
исполни очекувањата како на
организиторите така и на учесниците,
давајќи исклучителен придонес кон
развојот и унапредувањето на
квалитетот и компетентноста на
лабораториите и инспекциските тела во
Република Македонија.
Ве повикуваме да дадете и Ваш придонес
кон оваа наша цел преку инспиративни
предавања, мотивирачки дискусии и
отворена размена на искуства со
лабораториите, инспекциските тела и
институциите за квалитет од регионот и
пошироко.
Како организиатори сметаме дека и оваа
година ќе имате исклучителна можност за
незаборавно дружење и отварање на
можности за идна соработка.
Срдечно го очекуваме Вашето присуство.
М-р Магдалена Трајковска Трпевска
Д-р Трпе Ристоски







Др. Трпе Ристоски
Проф. Др. Анита Грозданов
Проф. Др. Марија Чундева Блаер
М-р Магдалена Трајковска Трпевска
Татјана Кузмановска

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР
 М-р Магдалена Трајковска Трпевска
 Др. Трпе Ристоски
 Марко Нововиќ
 Елизабета Стефанова
 Маја Спасовска

Доставување на апстракти
.................... Најдоцна до 31.05.2017
Доставување на трудови
.................... Најдоцна до 15.07.2017
Пријавување за учество
.................... Најдоцна до 01.08.2017
Уплата на котизација
.................... Најдоцна до 10.09.2017

Службени јазици на конференцијата се
македонски и англиски.

 Елена Трпчевска
 М-р Анита Талаја Борота

КОНТАКТ

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА
Значењето на акредитацијата за следење

на Европските насоки за обезбедување на
квалитет и нивно усогласување со
законската регулатива на РМ
Практични искуства од имплементацијата

за системите за квалитет во
лабораториите, инспекциските тела и
телата за сертификација

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ
НА ЛАБОРАТОРИИ И ИНСПЕКЦИСКИ ТЕЛА
МАКЛАБ
Бул.Кузман Јосифовски Питу бр. 28/3
лок.13,
Скопје, Република Македонија
Тел: ++389 72 205 808
++389 2 2448 058

Испитување, контрола на квалитет и

следење на состојбите во животната и
работната средина
Испитување на квалитетот и безбедноста

на храната

Лица за контакт:
Елизабета Стефанова

maklab@maklab.org.mk

 Примена на системите за квалитет во

градежништвото

www.maklab.org.mk

