Шифра: P02.1-01-01-00-08
~

ЗAXTEB ЗA ПOHYДY

Верзија: 03rev02

транснафта

Важи од: 15.10.2020.
TPAHCHAФTA AД ПAHЧEBO
Функција за комерцијалне
наш број: 3529/1-2021

Шифра: 80510000, 80522000;

Датум: 02.04.2021.

Назив понуђача:
Адреса:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска пошта:
Телефон / Телефакс:
ПИБ:
Матични број:
Текући рачун:
Пословна банка
Врста правног лица:
(заокружити)

микро

мало

средње

велико

физичко лице

предузетник

ПPEДMET НАБАВКЕ: СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, KOHФEPEHЦИJE И OБYKE
HHП 3-21 ВЕБИНАР- ПPAKTИЧAH PAД HA РЕГИСТРУ ЗAПOCЛEHИX KOД
KOPИCHИKA JABHИX CPEДCTABA
П O H Y Д A - бр.

Р'

бр.

Назив и опис услуге

. године

од

Јед.
мере

Количи
на

Котизација

4

Jeдиничн

Yкynнo

a
цена

без
ПДB-а

Укупна

ПДB 1

цена
са ПДB-ом

Вебинар- Практичан рад
на региструзапосленик
код корисникајавних
средстава

Понуду дајемо под следећим условима:
Начин и услови планања:
календарских дана, од дана пријема ваљано сачињене
фактуре, a no реализацији услуге и уз обострано потписан Записник 0 квантитативном
и квалитативном npujeMy ycnyre.
(10-45 календарских дана, од пријема ваљано сачињене фактуре, a no
реализациги vcnvre и vз обострано потписан Записник 0 квантитативном и
квантитативном пријему услуге
Датум и начин одржавања:
(прихватљив датум одржавања вебинара је 14.04.2021. године)

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Напомена: Авансно плаfгање не прихватамо!
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-Техничка спецификацига:
Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) од 1. јануара 2021.
године надлежан је за воЕјење Регистра запослених, изабраних, именованих,
постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава.
Циљ вебинара је да се путем Регистра ЦР-а, електронским путем унесу подаци у
Регистар запослених. као и да се ефикасније препознају и реше проблеми у раду.
Програм
1) Упознавање са Регистром који од 1. јануара 2021. године, на основу члана 2527. и чл. 46. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања,
води ЦРОСО:
- Упознавање са сајтом ЦР-а
- Упознавање са законском регулативом која ypefjyje рад ЦР-а и Регистра
2) Потребни предуслови за коришfгење Регистра запослених ЦР-а
- Квалификовани електронски сертификат
- ОвлашТгења за рад на Регистру запослених ЦР-а
3) Практичан рад на Регистру запослених ЦР-а, обуку потребно спровести на
тестном Регистру ЦР-а:
- Начин приступа
- Додела овлашЕгења за рад другим лицима
- Уношење кадровских и финансијских података у Регистар запослених
- Начин формирања фајла за доставу података
4) НајчешЕге грешке које се јављају у раду на Регистру- Детаљан приказ до сада
уочених проблема са којима се сусрећу обвезници приликом рада са приказом
решења.
5) Дискусија везана за сугестије које се односе на унапреТјење Регистра
запослених ЦР.
Напомена:
ПонуЕјач је дужан да учеснику, у склопу котизације, обезбеди радни материјал.
Критеријум за избор најповољније понуде: економски најповољнија понуда.
Особа за контакт у ТРАНСНАФТА AД Панчево:
a transnafta.rs
Контакт телефон: 066/6666-401 или путем e-mail: nabavke(~
Понуду упутити најкасније до 06.04.2021. године до 10 часова
Понуде слати нa адресу: TPAHCHAФTA AД Панчево
11118 Београд, Бјелановиfгева бр. 2
н/р. Соња Кузмановип
или путем e-mail: nabavkeГШtransnafta.rs
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иЛАЦ CEKTOPA HAБABKE
TP~F~ `МАФТА AД ПAHЧEBO
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