- УСТАНОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ:
- СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ УСТАНОВЕ:
_______________________________
_______________________________

П О Н У Д А

за учешће на едукативно-рекреативној манифестацији
“4. ДАНИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ”
у организацији Новог синдиката социјалне заштите Србије
МЕСТО ОДРЖАВАЊА :
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА :

Хотел „Врујци“ Бања Врујци
од 10.09.2016. године до 15.09.2016. године

Учесници ће бити смештени у објекту Хотела „Врујци“ у Бањи Врујци, у
двокреветним и трокреветним собама хотелског типа, са укупним смештајним капацитетом
до 220 гостију. Приоритет се одређује на основу редоследа пријава. У случају већег
интересовања учесника од смештајног капацитета уговореног ангажовања Хотела,
приоритет приликом обезбеђења смештаја имају установе које имају запослене који су
чланови Новог синдиката социјалне заштите Србије.
ЦЕНА АРАНЖМАНА : 12.500,00 динара по особи . Цена аранжмана обухвата пет
пуних пансиона, доплату за свечану вечеру, осигурање, коришћење расположивих
садржаја хотела (сале за састанке и предавања, спортских терена, затвореног и
отвореног базена са термоминералном водом), припадајући ПДВ и боравишну таксу.
Учесницима који узимају учешће у краћем временском периоду је омогућено да користе
услуге пансиона на дневном нивоу, за један или више пансионских дана уз евентуалну
доплату за свечану вечеру. Учесници, на основу сопственог изјашњења, имају могућност да
користе аранжман у краћем временском периоду од назначеног времена одржавања сусрета,
а могу користити и услуге смештаја у дужем трајању (пре или након сусрета), такође на
основу пријаве. У случају попуњеног расположивог капацитета предност имају учесници
који користе аранжман у целости. Цена пуног дневног пансиона је 2.280,00 дин. + бор.
такса и осигурање, а посебно 1.100,00 дин.- доплата за свечану вечеру.
КОРИШЋЕЊЕ ВАУЧЕРА: За учеснике који испуњавају услове за добијање ваучера,
на основу извршене пријаве и извршене резервације, неопходно је поднети захтев
Министарству трговине, туризма и телекомуникација најкасније до 05.08.2016. године.
Захтев за ваучер подноси сваки учесник сусрета понаособ на начин предвиђен
упутством надлежног Министарства. У случају да учесник поседује ваучер, за износ
партиципације државе се умањује укупна цена аранжмана. СВАКИ УЧЕСНИК ЈЕ У
ОБАВЕЗИ ДА ОРИГИНАЛ ВАУЧЕРА ПРЕДА НА РЕЦЕПЦИЈИ ХОТЕЛА НА ДАН
ПОЧЕТКА АРАНЖМАНА и о томе обавести Организациони одбор Синдиката.
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КОТИЗАЦИЈА : За учеснике сусрета се не плаћа котизација.
ПРИЈАВЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: - Пријављивање се врши поштом на адресу: Нови
синдикат социјалне заштите Србије, ул. 7. јули бб, п.фаx 42 Алексинац, или у
скенираном или електронском облику на е-маил: novisindikat.socijalnezastites@gmail.com
НАЈКАСНИЈЕ ДО 28.07.2016. године.
Цена аранжмана се уплаћује на текући рачун Новог синдиката социјалне заштите
Србије бр. 160 – 389774 – 89 код “Banca Intesa” АД Београд. Нови синдикат социјалне
заштите Србије одобрава својим члановима повољности у плаћању и то: плаћање на 4
месечне рате (почев од плате за месец август до плате за месец новембар), са обавезом
уплате последње рате најкасније до 31.12.2016. године, а преко административне
забране у корист НССЗС. Учесници који су обезбедили учешће у виду ваучера умањују
износ за уплату на административној забрани за одобрену вредност ваучера. Од
послодавца оверене административне забране се у скенираном облику достављају
Организационом одбору Сусрета, на е-маил адресу Синдиката, најкасније до 05.09.2016.
године.
Особа за контакт испред организатора сусрета : Цветковић Братислав, председник,
тел. 060-3224001 или Миленковић Горан, тел. 064-4394845, или е-маил:
novisindikat.socijalnezastites@gmail.com ili gpirke@gmail.com.
КОНСУЛТАТИВНО - ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ: За дане 11., 12., 13. и 14.09.2016.
године у преподневним часовима је у просторијама конгресних сала Хотела предвиђено
организовање стручно-едукативних скупова и округлих столова из области професионалне
делатности учесника, из актуелних питања из делатности установа или из области едукација
за синдикалне активности, а у складу са посебним програмом Организатора, и уз учешће
позваних фацилитатора из разних државних органа. О детаљном програму едукативних
активности на манифестацији, и предавачима односно фацилитаторима ће учесници бити
упознати накнадним дописом.
ПРЕВЕНТИВНЕ И РЕКРЕАТИВНО-СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ: Учесницима скупа
који имају интересовање за учешће у рекреативно-спорстким активностима ради превенције,
опоравка и рекреације организатор сусрета је обезбедио могућност бављења тим
активностима у поподневним часовима, и одговарајућих такмичења и забавних садржаја, и
то на спортским теренима у оквиру комплекса Хотела. За све учеснике је омогућено
бесплатно коришћење затвореног или отвореног базена са термоминералном водом.
Организатор је припремио и одређене туристичке садржаје ради обиласка културноисторијских знаменитости у околини. Бесплатни бежични интернет је доступан у комплексу
Хотела.

у Алексинцу, 21.07.2016. године

ПРЕДСЕДНИК НССЗС
Братислав Цветковић, С.Р.

Ова понуда је сачињена у електронском облику и валидна без потписа и печата
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П Р И Ј А В А ЗА

РЕЗЕРВАЦИЈУ СМЕШТАЈА:

Установа:_______________________________________________________________
Списак чланова учесника сусрета „4. Дани социјалне заштите“ у хотелу „Врујци“ Бања
Врујци
Број личне
Р. број
Име и презиме
ЈМБГ
Адреса
карте
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
У случају потребе додати у табели редни број и податке за учеснике.

Напомена: Пријава се доставља до 28.07.2016. године.
Контакт телефон:_____________________
Контакт особа:____________________________________
Контакт Е-маил адреса (за слање скенираних резервација):_____________________________

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ:
___________________________

3

ЗАХТЕВ - ИЗЈАВА ЗАПОСЛЕНОГ
Овим подносим захтев за стављање административне забране за исплату дела своје плате
у корист Новог синдиката социјалне заштите Србије из Алексинца ПИБ – 108080360 (у даљем
тексту: Синдикат).
Сагласан сам да се од моје зараде, на име пружених услуга на кредит код Хотела
„Врујци“ у Бањи Врујци (Поверилац), и гаранције издате од стране Синдиката, на основу уговора
закљученог између Синдиката и Повериоца, стави административна забрана и одбија месечно по
______________ динара у трајању од _______месеца, те да се одбијени износ преноси на текући
рачун Новог синдиката социјалне заштите Србије бр. 160 – 389774-89 Банца Интеса АД
Београд.
У случају да се од моје зараде не може извршити одбијање доспеле рате за плаћање по
основу ове административне забране за одобрени кредит, без обзира на разлог немогућности
уплате, обавезујем се да ћу плаћање доспеле рате извршити непосредно уплатом на текући рачун
Синдиката.
______________________
(Потпис купца – запосленог)
Бр.личне карте______________ ПУ __________________
ЈМБГ _______________________
Датум: ______________________
_________________________________________________________________________________
УСТАНОВА ___________________________________
МБ - ____________
ПИБ - ____________
Број:_________________
Датум _______________
РЕШЕЊЕ - АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА
На захтев запосленог _____________________________________________ од ________
године, ставља се административна забрана на исплату плате именованог запосленог на укупан
износ од _______________ динара, а у _______ рате. Месечна рата у износу од
_________________динара уплаћује се у корист Новог синдиката социјалне заштите Србије из
Алексинца, ПИБ – 108080360, у трајању од _____ месеци, а по основу уговора о пруженим
услугама смештаја у хотелу, закљученог са Хотелом „Врујци“ у Бањи Врујци.
Укупна вредност пружених услуга смештаја у Хотелу (умањених за вредност ваучера)
износи _____________ динара.
Износ обустављених рата уплаћивати на текући рачун 160 – 389774-89 Банца Интеса АД
Београд , и то почев од исплате плате за месец __________________ 2016. године.

____________________
Запослени

М.П.

_____________________
Одговорно лице Послодавца

4

