ПОНУДА ЦЕНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
СТРУЧНЕ ОБУКЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ЛИЦА И ИМОВИНЕ
И ОДРЖАВАЊА РЕДА НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА, ЈАВНИМ СКУПОВИМА И ДРУГИМ
МЕСТИМА ОКУПЉАЊА ГРАЂАНА
у „Центру за стручну обуку службеника обезбеђења“
Правног факултета Универзитета „Унион“, Гоце Делчева 36, Нови Београд

-

Трајање обуке је 101 час, од тога 66 часова стручна обука (26 часова предавања + 40 часова
вежбе) и 35 часова обука у примени физичке снаге.

-

Максимално дозвољено дневно оптерећење наставом износи шест часова стручне обуке и два
часа обуке у примени физичке снаге.

-

Укупно трајање обуке износи 18 радних дана, од тога 11 дана по шест часова стручне обуке и два
часа обуке у примени физичке снаге и још седам дана по два часа обуке у примени физичке снаге.

-

Цена обуке по појединцу износи 19.200 динара (бруто, са урачунатим ПДВ).

-

У цену обуке урачунат је и посебно објављен „Приручник за основну стручну обуку“, који у
потпуности прати наставне садржаје, а према коме је урађен програм обуке, као и наставни материјал
и завршни испит.

-

Факултет даје попуст на цену у зависности од броја полазника које ваша фирма упути на обуку,
као и могућност плаћања на рате, и то:
 чековима грађана са одложеним плаћањем
 стављањем административне забране на месечна примања
 издавањем менице

-

Факултет и ваша фирма склопили би уговор у коме би се прецизирали сви детаљи у вези са
извођењем обуке, модалитетима плаћања и гаранцијама.

-

Поред тога, факултет склапа појединачан уговор о обуци са сваким полазником.

-

Попусти који се одобравају:
Број лица на обуци
50-100
више од 100

-

Попуст
Цена обуке по појединцу са
на цену обуке
попустом (са ПДВ-ом)
Број рата
5 одсто
18.240
6
10 одсто

17.280

6

Факултет би планирао обуку и остале наставне обавезе у сарадњи са вашим привредним
друштвом, како би вам омогућили да радни процес нормално функционише.
Декан, проф. др Златко Стефановић

