
КУЋА ЗНАЊА ЗА УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ Цара Лазара 5А, Београд, п.фах 25 
Тел/факс: 011/3286 489; 3286 494 www.obrazovni.rs 
мејл адреса: administracija@obrazovni.rs 

„ОДГОВОРНОСТИ И ИЗАЗОВИ ПОСЛОВАЊА 
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ” 

о д 12. до 14.5.2021. године 
хотел „Палисад”, Златибор

(име и презиме учесника) 

1.

(радно место/функција) (мобилни телефон) 

(име и презиме учесника) 

4.

(радно место/функција)

(име и презиме учесника) 

3.

(радно место/функција)

(име и презиме учесника) 

2.

(радно место/функција)

 Дана  20            године.        

Факс:

(потпис овлашћеног лица)
М.П.

Број места је ограничен у складу са прописаним епидемиолошким мерама, па ће се Пријаве примати до попуне места. 
Оверену и попуњену Пријаву послати на е-mаil: prijava@obrazovni.rs;  korisnickiservis@obrazovni.rs или факсом на број: 011/3286 494. 

За учеснике из исте организације довољно је попунити једну Пријаву са именима и подацима свих учесника. 

       претплатник   непретплатник

имејл

(мобилни телефон) 

(мобилни телефон) 

(мобилни телефон) 

Пријављујемo следеће учеснике:

Назив правног лица (установа):  Поштански број и место: 

пословни имејл: 

Претплатнички статус: 

Улица и број:

ПИБ: Текући рачун: 

(име и презиме учесника) 

5.

(радно место/функција) (мобилни телефон) 

имејл

имејл

имејл

имејл

Телефон установе: 

Потписивањем ове пријаве потврђујем да сам као одговорно лице упознат са свим епидемиолошким мерама прописаним од стране надлежних органа за спречавање ширења болести COVID-1 9  („к о рона 
вирус") и да ћу исте поштовати током учествовања на скупу „О дговорности и изазови пословања у јавном сектору". Такође, обавестићу и пријављене учеснике из организације у којој сам одговорно лице о 
обавези поштовања епидемиолошких мера прописаних од стране надлежних органа за спречавање ширења болести COVID-19 („к орона вирус") током трајања семинара „О дговорности и изазови пословања у 
јавном сектору”. 

ПРИЈАВА ЗА 
Тродневни семинар за јавни сектор
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