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ПРИЈАВА 

„НОВИНЕ У ПОСТУПАЊУ ПО ЗАКОНУ О ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ДРУГЕ АКТУЕЛНОСТИ У ПОСЛОВАЊУ“ 

уторак, 2 5.1.2021. г одине 
хотел „М  ОСКВА”, Балканска б р. 1 , Београд

(име и презиме учесника) 

1.

(радно место/функција) (мобилни телефон) 

(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: ivanam@obrazovni.rs. З а све додатне информације можете се обратити Ивани Мирић 063/268-187 и Сањи Савић 063/688-340.

       претплатник   непретплатник

имејл

(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: 

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 „Измене и допуне Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и дилеме 
у вези са применом Закона о заштити података о личности". 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 „И змене и допуне Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја и дилеме у вези са применом Закона о заштити података о личности". 
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