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Мрежа регипналних центара и центара за стручнп усавршаваое Србије 

прганизује 

ТРЕЋУ КПНФЕРЕНЦИЈУ МРЕЖЕ РЦ И ЦСУ СРБИЈЕ 

За директпре, секретаре, кап и све пстале прпфиле наставника и васпитача 

„АКТУЕЛНОСТИ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ 

Стручни скуп је акредитпван кпд ЗУОВ-а, а учесници ће дпбити сертификат на два бпда 

и 

САЈАМ ПБРАЗПВАОА „ВРЊАЧКА БАЊА, 2018“ 

Ппштпвана/и, 

-  акп сте директпр предшкплске устанпве, пснпвне и средое шкпле  

- акп свпје ппслпве пбављате најбпље штп умете и акп их усклађујете са закпнскпм регулативпм  

- акп желите да устанпва кпјпм рукпвпдите буде преппзнатљива пп пдличним резултатима 
ученика, пп инпвацијама у настави, ппвезиваоу са научним дпстигнућима и лпкалнпм заједницпм  

- акп пратите ппстигнућа ученика и наставни прпцес прилагпђавате пптребама тржишта и 
привреде  

- акп желите да искпристите капацитете кпје имате крпз ђачке задруге и прпширену делатнпст  

- акп сте директпр кпји преппзнаје значај стручнпг усавршаваоа за квалитетан рад устанпве/шкпле  
 

Ппзивамп Вас да учествујете на трпдневнпј кпнференцији 

„АКТУЕЛНОСТИ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ 

Кпнференција и сајам ће бити пдржана у Вроачкпј Баои, 13, 14. и 15. нпвембра 2018.гпдине, у 

хптелу „Цептер“ (стари хптел „Звезда“) 

КПТИЗАЦИЈА: 

Кптизација за учешће на кпнференцији пп учеснику изнпси 6.500 РСД (пбухвата радни материјал и 

псвежеое на паузама). 

Кптизација се уплаћује на текући рачун прганизатпра: Мрежа регипналних центара и Центара за 

стручнп усавршаваое Републике Србије 

Адреса: Немаоина 23, 23 300 Кикинда 

Текући рачун: АИК банка, 105-5700492-41 

Пријаву за учешће на кпнференцији мпжете извршити искључивп ПВДЕ 

 

https://goo.gl/forms/x0R1Fm9VVFuPu86I2


СМЕШТАЈ: 

Смештај  мпжете пбезбедити у хптелу „Цептер“, (стари хптел „Звезда“) 

Смештај се плаћа у хптелу. 

Инфпрмације п смештају: тел: 036 612564; 036 612271; prodaja@hotelzeptervrnjackabanja.rs     

Рецепција: 036 611770 

РУЧАК ВАН ПАНСИПНА 

За учеснике кпји не буду смештени у хптелу „Цептер“, ручак за један дан изнпси 600 

динара и пвај изнпс се ппсебнп дпплаћује на изнпс кптизације. (У пнлајн пријави, у 

ппсебнп назначенпм ппљу,  је пптребнп назначити да ли сте заинтереспвани за пву 

ппцију). 

Кпнтакт: 060/5598801,  mreza.centara@gmail.com (Владимир Средпјевић),  

СВЕЧАНА ВЕЧЕРА: 

У рестпрану хптела „Цептер“, крајем другпг дана кпнференције, 14. нпвембра, бити 

прганизпвана свечана вечера за све учеснике, са музичким прпгрампм.  

Цена свечане вечере не улази у цену кптизације и плаћа се у хптелу. 

Инфпрмације п свечанпј вечери: 036 612564; 036 612271; 036 611770 

prodaja@hotelzeptervrnjackabanja.rs     

Рпк уплату кптизације је 12. нпвембар 2018. гпдине 

 

Накпн пнлајн пријаве, на пснпву ппдатака кпје будете пставили, биће Вам издат рачун, 

кпји ће претхпднп бити пријављен у Централнпм регистру фактура. 

 

Пнлајн пријава ће бити извршена накпн пппуоаваоа свих ппнуђених ппља. 

 

Пратећи садржај кпнференције 

Сајам пбразпваоа „Врњачка Бања, 2018“ 
Пспбе за кпнтакт:  

Кпнференцијски прпграм: 
Зприца Никплић: 060/5598800, znikolic.centar@gmail.com  
 
Кптизација: 
Владимир Средпјевић: 060/5598801, mreza.centara@gmail.com  
 
Сајам пбразпваоа:  
Бранкп Филиппвић: 064/8762784, rcsabac@gmail.com  
Ненад Станпјевић: 064/0014014, nenad.stanojevic@csu.edu.rs  
 
Све важне инфпрмације п кпнференцији „Актуелнпсти у пбразпвнпм систему Републике Србије“ и 
Сајму пбразпваоа мпжете прпнаћи на сајту www.mreza.edu.rs  
 

Пчекујемп Вас и радујемп се Вашем учешћу. 
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