
КУЋА ЗНАЊА ЗА УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ 
Цара Лазара 5-7, Београд, п.фах 25 
Тел/факс: 011/3286 489; 3286 494 
ПИБ: 100037959  

ПРИЈАВА 250918 - ________________ (уписати ПИБ)

Пријављујемo следеће учеснике за обуку: 

„ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ”  
(у складу са измењеним пореским прописима и Корисничким упутством Пореске управе) 

1. 

(име и презиме учесника)   (радно место/функција)    (телефон)  (e-mail) 

2. 

(име и презиме учесника)   (радно место/функција)    (телефон)  (e-mail) 

3. 

(име и презиме учесника)      (радно место/функција)  (телефон)  (e-mail) 

4. 

(име и презиме учесника)      (радно место/функција)  (телефон)  (e-mail) 

Тачан назив правног лица: __________________________________________________________________________________________________ 

Поштански број и место: ___________________________________ Улица и број: ____________________________________________________ 

ПИБ: ___________________________________________________ Текући рачун: ____________________________________________________ 

Телефон: _________________, Факс: ________________________  e-mail установе: 

Претплатнички статус (заокружити):    А) претплатник 

 Б) непретплатник  

У ____________________ 2018.  године   М.П.  _________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 

Оверену и попуњену Пријаву послати на е-mаil: korisnickiservis@obrazovni.rs или факсом на број: 011/ 3286 494 
За учеснике из исте установе довољно је попунити једну пријаву са именима свих учесника. 



ЦЕНА КОТИЗАЦИЈЕ: 

- за претплатнике Oбразовног информатора износи 7.900,00 дин. по учеснику 

- за остале учеснике (непретплатнике) износи 11.900,00 дин. по учеснику 

Све цене су са урачунатим ПДВ-ом. 

НАПОМЕНА ЗА УЧЕСНИКЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ КОТИЗАЦИЈУ: 
На основу члана 4а. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС”, бр. 
119/12, 68/15 и 113/17), фактуре и други захтеви за исплату у комерцијалним трансакцијама издате после 1.3.2018. 
године региструју се у Централном регистру фактура (ЦРФ). У складу са тим, на основу ове Пријаве доставићемо 
Вам предрачун за уплату котизације, регистрован у ЦРФ-у. 
Молимо Вас да плаћање по испостављеном предрачуну извршите најкасније до дана одржавања семинара. 
Уколико не извршите плаћање котизације по предрачуну, након одржаног семинара доставићемо Вам рачун 
регистрован у ЦРФ-у, на основу којег ћете извршити уплату котизације.

*НЕ ТРЕБА ПРОПУСТИТИ!
Уколико нисте претплатник на комплет часописа Образовног информатора а укључите се у претплату за 
друго полугодиште, обезбеђујемо Вам учешће на овом семинару по нижој, претплатничкој цени! Детаљније о 
претплати на комплет часописа погледајте на нашем сајту www.obrazovni.rs или контактирајте наш Кориснички 
сервис 011/3036-531; 3036-532; 2631-222.  

Обука за обвезнике ПДВ-а 

на тему: 

„ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ” 
у складу са измењеним пореским прописима и  

Корисничким упутством Пореске управе 

(Просторије Образовног информатора,  

Београд, Цара Лазара 5А – 25.9.2018. године)

Београд, 10.09.2018.
  фактурисала В. Ивић,ср.

.

http://www.obrazovni.rs/
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