УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗЈАВЕ О НАМЕРИ ПОСЛОДАВЦА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У
ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

За укључивање послодаваца у дуални модел образовања за школску 2019/2020. годину први
корак је попуњавање Изјаве о намери и достављање попуњене и печатиране Изјаве надлежној
канцеларији Регионалне привредне коморе најкасније до 31. јануара 2019. године.
Изјава је у електронском облику, у .xls формату и како би обрада података била могућа, молимо
Вас да приликом попуњавања, пратите кораке:
 Наведите тачан назив, седиште и матични број под којим је Ваша компанија регистрована
при Агенцији за привредне регистре;
 Упознајте се са свим обавезама послодавца који је укључен у дуални модел образовања, а
које следе из Закона о дуалном образовању и наведене су таксативно на почетку Изјаве;
 Из падајућег менија изаберите један од дуалних образовних профила за чију реализацију
сте заинтересовани. У једној Изјави можете навести највише 3 (три) профила. Уколико
имате потребу за више од 3 профила, молимо Вас да попуните још једну Изјаву. Уколико
имате потребу за образовним профилом/има која се не налази/е у падајућем менију,
молимо Вас да их наведете на самом крају Изјаве, у делу који је предвиђен за то;
 Након одабира профила, унесите број ученика који ћете примити на учење кроз рад, као и
број лица запослених у Вашој компанији (инструктора) који ће похађати обуку и стећи
лиценцу;
 Уколико знате тачан назив школе са којом бисте желели да сарађујете у реализацији
одређеног дуалног профила, молимо Вас да то наведете у одељку Предлог школе за
сарадњу;
 Молимо Вас да наведете име и презиме, контакт телефон и адресу електорнске поште
особе која је попунила Изјаву, у одељку Упитник попунио;
 Одељак Податке прикупио попуњава школа или Регионална привредна комора;
 Након што сте Изјаву попунили пратећи приложено упутство, молимо Вас да изјаву
одштампате, како би је овлашћено лице у Вашој компанији потписало и печатирало;
 Сви послодавци који желе да се укључе у дуални модел образовања подносе Изјаву о
намери канцеларији Регионалне привредне коморе. Достављају и електронски образац
Изјаве (путем електонске поште) и образац Изјаве који је одштампан, потписан и
печатиран (поштом или на други начин). Контакт податке особа из регионалних
привредних комора задужених за послове дуалног образовања можете пронаћи на сајту
www.pks.rs у рубрици Упис у ученика у дуалне образовне профиле.

