
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПЛАЋАЊУ КОТИЗАЦИЈЕ 

 Износ: 

 Непосредно учешће Виртуелно учешће 

Стандардна 

регистрација 

12.000 дин.  

Студенти 8.500 дин. 

7.200 дин.  

Студенти 4.800 дин.  

Касна регистрација 14.500 дин. 

Студенти 11.000 дин.  

8.400 дин.  

Студенти 6.000 дин.  

* код свих износа ПДВ је укључен у цену, а износ у еурима се односи на иностране 

учеснике 

 
 
Напомена: 

За непосредно присуство на скупу је неопходна регистрација и уплата трошкова 
регистрације за сваког учесника. Коаутори који желе да присуствују скупу морају да 
се региструју и плате трошкове регистрације. 
 
 

Регистрација за непосредно учешће укључује: 

 Објављивање рада у електронском зборнику радова (са ИСБН ознаком), 

 учешће у пленарној и свим посебно организованим сесијама, 

 учешће на постер сесији, 

 штампани програм скупа са електронским зборником апстраката и уверење за 
учешће на скупу, 

 учешће на свечаној вечери 16. маја 2019. године, 

 бифе-ручак у паузи између пленарне и паралелних сесија, послужење у паузама, 
 

 
Регистрација за виртуелно учешће укључује: 

 објављивање рада у електронском зборнику радова (са ИСБН ознаком) по 
регистрованој особи, 

 штампани програм скупа са зборником апстраката, уверење за учешће на скупу,  

 доставу испоруку штампаних садржаја скупа, путем пост експрес сервиса, након 
завршетка скупа. 

 
Регистрацију према потписаном споразуму о сарадњи не плаћају учесници са економских 

факултета из Београда, Ниша, Крагујевца и Косовске Митровице. 

 
 Динарска уплата  

 



Подаци: 

Економски факултет у Суботици 

Сегедински пут 9-11 

24000 Суботица 

 
Текући рачун: 840-1045666-13 
ПИБ: 100844270 
Позив на број: СМ 2019 
Сврха уплате: Котизација за СМ 2019 – „Презиме и име (ко)аутора” 
 
 Плаћање у еурима 

Економски факултет у Суботици 

Сегедински пут 9-11 

24000 Суботица  

SWIFT MESSAGE MT103-EUR 
 
FIELD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT 
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 
 
FIELD 56A: DEUTDEFFXXX 
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG., F/M 
TAUNUSANLAGE 12 
GERMANY 
 
FIELD 57A: NBSRRSBGXXX 
(ACC.WITH BANK) NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK 
OF SERBIA-NBS) 
BEOGRAD,NEMANJINA 17 
SERBIA 
 
FIELD 59: /RS35840000000000879045 
(BENEFICIARY) UNIVERSITY OF NOVI SAD FACULTY OF _ 
ECONOMICS SUBOTICA 
SEGEDINSKI PUT 9-11 
SUBOTICA 
SERBIA 
 
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

Напомена: Инострани учесници сами сносе трошкове трансакције! 

 Рокови   

 

Стандардна  пријава  учешћа: до 3. маја 2019. године. 

Kacнa  пријава  учешћа: до 10. маја 2019. године. 

 



 Предрачун: 

 

Мејлом контактирати колегиницу Ану Трбовић (trbovicа@ef.uns.ac.rs) са следећим 

подацима: 

 

 Назив организације , 

 адреса, 

 ПИБ број, 

 име и презиме (ко)аутора за кога се врши плаћање. 

mailto:trbovic?@ef.uns.ac.rs

