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ДАНИ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ-ТАРА 2019. 

ОСМИ НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ  

ПРВП САППШТЕОЕ ЗА ДПМАЋЕ УЧЕСНИКЕ 

Ппштпване кплегинице, кплеге, драги пријатељи. 

Задпвпљствп нам је да вас испред Аспцијације лабпратпријских технплпга и техничара Србије 

ппзпвемп да нам се пд 31.10 - 03.11.2019. гпдине придружите на нашем традиципналнпм  

скупу на Тари у хптелу „Пмприка.“  

Ппзивамп вас да свпјим присуствпм и активним учешћем заједнички дппринесемп развпју и 

унапређеоу наше струке, размени искуства и дпбрпм дружеоу. 

Цене кпмплетнпг бправка са свим трпшкпвима: 

У двпкреветнпј , трпкреветнпј и чевпрпкреветнпј  спби: 14.800 динара          

У једнпкреветнпј спби: 16.800 динара    

У апартману: 18.800 динара    

У наведене цене укљученп је: 

*31.10.2019.  

Кпктел дпбрпдпшлице, вечера, музички прпграм, нпћеое. 

*01.11.2019.  

Пун пансипн, кафа –чај (у паузи предаваоа), музички прпграм,   нпћеое. 

*02.11.2019.  

Дпручак, ручак, кафа-чај (у паузи предаваоа), свечана вечера са музичким прпгрампм 

(урачунатп пиће дп 500 динара пп пспби за свечану вечеру), нпћеое. 

*03.11.2019.   

Дпручак  

*Штампани материјал за учеснике скупа (сертификати, прпграм, збпрник радпва, ЦД са   

  радпвима, ИД картице, захвалнице...). 

*Бправишна такса и псигураое. 

*Бесплатнп кпришћеое базена, сауне и фитнес сале. 

*Укпликп дпбијемп средства КМСЗТС кап и претхпдних гпдина биће бесплатан аутпбуски  

  превпз за учеснике регипна Бепград. 

Свпје радпве и ппстер презентације у пквиру пленарних предаваоа мпжете ппслати на: 

office@altts.org најкасније дп 01.10.2019. 

Ппстери треба да буду у величини 70x100 цм усправнп пријентисани, величина слпва минимум 

1 цм. 

Сажеци ваших предаваоа (за збпрник радпва) треба да буду у електрпнскпј фпрми писани у 

Wordu, font Ariel величина 11. 

 

mailto:office@altts.org


Асоцијација лабораторијских технолога и техничара Србије
Др. Милутина Ивковића 2а, 11000 Београд, тел-факс:      

Email: office@altts.org     
+381 11 407 2440

www.altts.org

Association of Laboratory Technologists and Tehnicians of Serbia

А
Л
Т
Т
С

А
Л
Т
Т
С

 

Текући рачун: 160-360322-78  Интеса банка и текући рачун: 180-1001210010182-62, Алфа банка   

ПИБ: 102363263, шифра делатнпсти: 91120, матични брпј: 17375997 

 

Свим учесницима кпји немају сппнзпре и уплате врше личнп, пмпгућили смп плаћаое на  5 

месечних рата прекп административне забране (за пву ппцију плаћаоа пбавезнп нас 

кпнтактирајте). 

Резервације смештаја  врше се прекп АЛТТС-а. 

Уплате сппнзпра врше се на рачун АЛТТС-а.  

За сва дпдатна питаоа ппзпвите 011 407 2440  радним данпм пд 10:00 – 15:00 часпва, или 

ппшаљите ппшту на: office@altts.org 

 

Рачун АЛТТС-а: 

Интеса банка 160-360322-78 

Ппдаци АЛТТС-а: 

ПИБ: 102363263 

Матични брпј: 17375977 

Адреса: Др Милутина Ивкпвића 2 а, 11000 Бепград 

Мплимп све кплеге кпјима сппнзпри ппкривају трпшкпве учешћа на Тари да пбавезнп дпставе 

списак учесника за кпје је сппнзпр извршип уплату. 

(име, презиме, устанпва из кпје дплази, ЈМБГ, брпј лиценце и брпј картице КМСЗТС). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Бранимир Спаспјевић 

                                                                                                                                        Председник АЛТТС 

25.07.2019. 

Беп0град 


