
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 
   

Основни подаци о организатору скупа 

Назив организације/пружаоца 

услуге/удружења 

   

Адреса и општина организатора скупа    

Број телефона организатора скупа  

Факс 

E-mail адреса 

   

Име и презиме контакт особе/стручног 

радника организатора скупа испред 

организације/пружаоца услуге/удружења 

   

Телефон контакт особе/стручног радника 

организатора скупа организације/пружаоца 

услуге/удружења 

   

E-mail адреса контакт особе/стручног радника 

организатора скупа организације/пружаоца 

услуге/удружења 

   

Име и презиме стручног радника организатора 

скупа (ако стручни радник пријављује скуп)  

Телефон  

E-mail адреса 

   

Информације о скупу 

Врста скупа који се пријављује а) међународни 

б) национални 

в) трибина 

г) округли сто 

д) едукација без провере знања 

(заокружити) 

Назив скупа који се пријављује    

Термин одржавања скупа  

(датум) 

   

Место одржавања скупа    

Профил учесника  

(коме је скуп намењен) 

   

Предвиђени број учесника Мин:  Макс: 
 

Основни циљ одржавања скупа    

Очекивани резултати одржавања скупа    

Методе рада 

(панел предавања, радионице, дискусионе 

групе, рад у малим групама...) 

   

Прелиминарни програм  

(навести орјентациону структуру програма 

рада - сатницу, списак тематских излагања) 

   

Списак предвиђених тема са именима 
предавача 

   

I тема: 

_____________________________ 

Име и презиме предавача: 

______________________________ 

Стручно/научно звање: 

______________________________ 

(нпр. дипл. соц. радник, дипл. психолог, мастер, магистар, доктор наука)  

Служба у којој је запослен: 

______________________________ 
(нпр. ЦСР, служба за децу, факултет)  

Држава: 

________________________________ 



II тема: 

_______________________________ 
Име и презиме предавача: 

______________________________ 
Стручно/научно звање: 

______________________________ 

(нпр. дипл. соц. радник, дипл. психолог, мастер, магистар, доктор наука)  

Служба у којој је запослен: 

_________________________________ 

(нпр. ЦСР, служба за децу, факултет)  

Држава: 

___________________________________ 

III Тема: 

____________________________________ 

Име и презиме предавача: 

__________________________________ 

Стручно/научно звање: 

_________________________________ 
(нпр. дипл. соц. радник, дипл. психолог, мастер, магистар, доктор наука)  

Служба у којој је запослен: 

______________________________ 
(нпр. ЦСР, служба за децу, факултет)  

Држава: 

________________________________ 

IV Тема: 

_________________________________ 
Име и презиме предавача: 

_________________________________ 
Стручно/научно звање: 

________________________________ 
(нпр. дипл. соц. радник, дипл. психолог, мастер, магистар, доктор наука)  

Служба у којој је запослен: 

________________________________ 
(нпр. ЦСР, служба за децу, факултет)  

Држава: 

__________________________________ 

 

 



V Тема: 

_________________________________ 
Име и презиме предавача: 

_________________________________ 
Стручно/научно звање: 

_________________________________ 

(нпр. дипл. соц. радник, дипл. психолог, мастер, магистар, доктор наука)  

Служба у којој је запослен: 

________________________________ 

(нпр. ЦСР, служба за децу, факултет)  

Држава: 

_________________________________ 

VI Тема: 

________________________________ 

Име и презиме предавача: 

Стручно/научно звање: 

________________________________ 

(нпр. дипл. соц. радник, дипл. психолог, мастер, магистар, доктор наука) 

Служба у којој је запослен: 

__________________________________ 

(нпр. ЦСР, служба за децу, факултет)  

Држава: 

_____________________________________ 

VII Тема: 

____________________________________ 

Име и презиме предавача: 

__________________________________ 

Стручно/научно звање: 

__________________________________ 
(нпр. дипл. соц. радник, дипл. психолог, мастер, магистар, доктор наука)  

Служба у којој је запослен: 

_____________________________________ 
(нпр. ЦСР, служба за децу, факултет)  

Држава: 

_____________________________________ 

VIII Тема: 

______________________________________ 
Име и презиме предавача: 



_______________________________________ 
Стручно/научно звање: 

_______________________________________ 

(нпр. дипл. соц. радник, дипл. психолог, мастер, магистар, доктор наука)  

Служба у којој је запослен: 

______________________________________ 

(нпр. ЦСР, служба за децу, факултет)  

Држава: 

_______________________________________ 

IX Тема: 

_________________________________ 

Име и презиме предавача: 

_________________________________ 

Стручно/научно звање: 

__________________________________ 
(нпр. дипл. соц. радник, дипл. психолог, мастер, магистар, доктор наука)  

Служба у којој је запослен: 

______________________________________ 
(нпр. ЦСР, служба за децу, факултет)  

Држава: 

_______________________________________ 

X Тема: 

_________________________________ 
Име и презиме предавача: 

_________________________________ 
Стручно/научно звање: 

_________________________________ 
(нпр. дипл. соц. радник, дипл. психолог, мастер, магистар, доктор наука)  

Служба у којој је запослен: 

______________________________________ 
(нпр. ЦСР, служба за децу, факултет)  

Држава: 

____________________________________ 

Број дана трајања скупа    

      

   

Датум и место пријаве Подносилац пријаве 

___________________ ________________________ 
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