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Мрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије 

организује 

ЧЕТВРТУ КОНФЕРЕНЦИЈУ МРЕЖЕ РЦ И ЦСУ СРБИЈЕ 

За директоре, секретаре, као и све остале профиле наставника и васпитача 

„АКТУЕЛНОСТИ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2“ 
Стручни скуп је акредитован код ЗУОВ-а, а учесници ће добити сертификат на два бода 

и 

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА „ВРЊАЧКА БАЊА, 2019“ 

Поштована/и, 

-  ако сте директор предшколске установе, основне и средње школе, дома ученика  

- ако своје послове обављате најбоље што умете и ако их усклађујете са законском регулативом  

- ако желите да установа којом руководите буде препознатљива по одличним резултатима 
ученика, по иновацијама у настави, повезивању са научним достигнућима и локалном заједницом  

- ако пратите постигнућа ученика и наставни процес прилагођавате потребама тржишта и 
привреде  

- ако желите да искористите капацитете које имате кроз ђачке задруге и проширену делатност  

- ако сте директор који препознаје значај стручног усавршавања за квалитетан рад установе/школе  
 

Позивамо Вас да учествујете на тродневној конференцији 

„АКТУЕЛНОСТИ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2“ 

Конференција и сајам ће бити одржана у Врњачкој Бањи, 14, 15. и 16. октобра 2019.године, у 

хотелу „Цептер“ (стари хотел „Звезда“) 

КОТИЗАЦИЈА: 

Котизација за учешће на конференцији по учеснику износи 6.900 РСД (обухвата радни материјал и 

освежење на паузама). 

Котизација се уплаћује на текући рачун организатора: Мрежа регионалних центара и Центара за 

стручно усавршавање Републике Србије 

Адреса: Немањина 23, 23 300 Кикинда 

Текући рачун: АИК банка, 105-5700492-41 

Пријаву за учешће на конференцији можете извршити искључиво ОВДЕ 

 

 

https://forms.gle/bRuYncCwRpqv3HxT9


СМЕШТАЈ: 

Смештај  можете обезбедити у хотелу „Цептер“, (стари хотел „Звезда“) 

Смештај се плаћа у хотелу. 

Информације о смештају: тел: 036 612564; 063 664710;office@zepterhotelvbanja.com     

Рецепција: 036 612-167,063/664-843 

РУЧАК ВАН ПАНСИОНА 

За учеснике који не буду смештени у хотелу „Цептер“, ручак за један дан износи 700 

динара и овај износ се посебно доплаћује на износ котизације. (У онлајн пријави, у 

посебно назначеном пољу,  је потребно назначити да ли сте заинтересовани за ову 

опцију).     Контакт: 066/855-855-9,  mreza.konferencija@gmail.com (Анка Ивановић),  

СВЕЧАНА ВЕЧЕРА: 

У ресторану хотела „Цептер“, крајем другог дана конференције, 15. октобра, биће 

организована свечана вечера за све учеснике, са музичким програмом.  

Цена свечане вечере од 1000 динара, не улази у цену котизације и овај износ се посебно 

доплаћује на износ котизације. 

Рок за уплату котизације је 11. октобар 2019. године 

Након онлајн пријаве, на основу података које будете оставили, биће Вам издат рачун, 

који ће претходно бити пријављен у Централном регистру фактура. 

 

Онлајн пријава ће бити извршена након попуњавања свих понуђених поља. 

Пратећи садржај конференције 

Сајам образовања „Врњачка Бања, 2019“ 
Особе за контакт:  

Конференцијски програм: 
Дејан Томић 065/35-99-830 dejantomic73@gmail.com 
Дејан Карановић: 064/857-92-62 dejan.karanovic1@gmail.com 

Душан Којић: 064/81-71-755 mreza.konferencija@gmail.com 
 
Котизација: 

Анка Ивановић: 066/855-855-9, mreza.konferencija@gmail.com 

Душан Којић: 064/81-71-755 mreza.konferencija@gmail.com 
 
Сајам образовања:  
Бранко Филиповић: 064/8762784, rcsabac@gmail.com  
 
Све важне информације о конференцији „Актуелности у образовном систему Републике Србије 2“ 
и Сајму образовања можете пронаћи на сајту www.mreza.edu.rs  
 
 

Очекујемо Вас и радујемо се Вашем учешћу. 
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