
Цара Лазара 5А, Београд, п.фах 25 
Тел/факс: 011/3286 489; 3286 494 
ПИБ: 100037959  

ПРИЈАВА бр:210818  _________ (уписати ПИБ)
Пријављујемo следеће учеснике за:  

Радионица „Утврђивање потребног броја извршилаца у школама за школску 2018/2019. 
  годину” 

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. 

ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ  ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА ЦЕНА КОТИЗАЦИЈЕ ИЗНОСИ 6.000,00 ДИНАРА 
(са урачунатим ПДВ-ом), А ЦЕНА КОТИЗАЦИЈЕ ЗА ОСТАЛЕ УЧЕСНИКЕ – НЕПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗНОСИ 
9.200,00 динара  (ПО УЧЕСНИКУ) са урачунатим ПДВ-ом.  

* ПОСЕБНА ПОНУДА! За прва три учесника која нису у систему наших сталних корисника, а желе да се

претплате на континуирану едукацију Образовног информатора обезбедили смо БЕСПЛАТНО учешће на
овој Радионици.

НАПОМЕНА ЗА УЧЕСНИКЕ ОБУКЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ КОТИЗАЦИЈУ-НЕПРЕТПЛАТНИКЕ: 
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. 
Уколико не извршите плаћање котизације по предрачуну, након одржане Обуке доставићемо Вам рачун 
регистрован у ЦРФ-у, на основу којег ћете извршити уплату котизације.

једнодневну  
РАДИОНИЦУ 

на тему  

УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈА ИЗВРШИЛАЦА У 

ШКОЛАМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
у контексту: новог Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање

установе која обавља делатност основног образовања и васпитања; Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег 

образовања и васпитања; Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност образовања ученика са сметњама у развоју, Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и 
средњег музичког и балетског образовања и Стручног Упутства о формирању одељења  

Београд, 21.8.2018. године (уторак) 
Образовни информатор, Цара Лазара 5А

Београд, 15.08.2018.
.   .


	Text1: 
	Text2: 
	2: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 


	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	0: 
	0: 

	1: 
	0: 
	1: 
	2: 

	2: 
	0: 
	1: 
	2: 

	3: 
	0: 
	1: 
	2: 



	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 


	Text4: 
	0: 

	Button1: 
	Button5: 
	Text41: 
	Button11: 
	Button51: 


