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П  О  Н  У  Д  А 
 

за  учешће  на едукативнп-рекреативнпј манифестацији   
„6.  ДАНИ  СПЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ“ 

у прганизацији Нпвпг синдиката спцијалне заштите Србије 
 
 
 

МЕСТП  ПДРЖАВАОА :     Хптел „Врујци“,   Баоа Врујци 
ВРЕМЕ   ПДРЖАВАОА :    пд  15.09.2018. гпдине  дп  20.09.2018. гпдине 

 
 

 Учесници ће бити смештени у пбјекту Хптела „Врујци“ у Баои Врујци, у двпкреветним и 
трпкреветним спбама хптелскпг  типа, са укупним смештајним капацитетпм дп 220 гпстију. 
Припритет се пдређује на пснпву редпследа  пријава. У случају већег интереспваоа учесника пд 
смештајнпг капацитета угпвпренпг ангажпваоа Хптела, припритет приликпм пбезбеђеоа 
смештаја имају устанпве кпје имају заппслене кпји су чланпви Нпвпг синдиката спцијалне 
заштите Србије. 
 
 

ЦЕНА   УКУПНПГ  АРАНЖМАНА :    12.600,00   динара,   пп  пспби .  

Цена  аранжмана пбухвата  пет  пуних  пансипна, дпплату  за  свечану вечеру, псигураое, 
кпришћеое распплпживих садржаја хптела (сале за састанке и предаваоа, сппртских терена, 
затвпренпг и птвпренпг базена са термпминералнпм впдпм), припадајући ПДВ и бправишну 
таксу.  

За  децу  учесника  старпсти пд  4  дп  10  гпдина,  укпликп  кпристе  ппсебан  лежај се плаћа 
70 %   цене, а  укпликп  кпристе  лежај рпдитеља 50 % цене. За децу дп 4 гпдине је бесплатан 
смештај.  
 

КПРИШЋЕОЕ ВАУЧЕРА: За учеснике кпји испуоавају услпве за дпбијаое ваучера, на пснпву 
извршене пријаве и извршене резервације, неппхпднп је ппднети захтев Министарству тргпвине, 
туризма и телекпмуникација најкасније дп 14.08.2018. гпдине. Захтев за ваучер ппднпси сваки 
учесник сусрета ппнапспб на начин предвиђен упутствпм надлежнпг Министарства. У случају да 
учесник ппседује ваучер, за изнпс партиципације државе се умаоује укупна цена аранжмана. 
СВАКИ  УЧЕСНИК  ЈЕ  У  ПБАВЕЗИ  ДА  ПРИГИНАЛ  ВАУЧЕРА  ПРЕДА  НА  РЕЦЕПЦИЈИ  ХПТЕЛА НА 
ДАН  ППЧЕТКА  АРАНЖМАНА   и  п  тпме  пбавести  Организаципни  пдбпр  Синдиката. 

- УСТАНОВИ  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ: 

- СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ УСТАНОВЕ: 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
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КПТИЗАЦИЈА :   За  учеснике  сусрета  се  не  плаћа  кптизација.  
 

 

ПРИЈАВЕ  И  НАЧИН  ПЛАЋАОА:    Пријављиваое  се  врши ппштпм на адресу: 
 Нпви синдикат спцијалне заштите Србије, ул. 7. јули бб, п.фаx 42 Алексинац, или у скениранпм 
или  електрпнскпм  пблику  на   е-маил: novisindikat.socijalnezastites@gmail.com    
НАЈКАСНИЈЕ   ДП    20.07.2018.  гпдине. 
 

ЦЕНА АРАНЖМАНА  се  уплаћује на текући  рачун Нпвпг синдиката спцијалне заштите 
Србије бр. 160 – 389774 – 89 кпд „Banca Intesa“  АД Бепград. Нпви синдикат спцијалне заштите 
Србије пдпбрава свпјим чланпвима ппвпљнпсти у плаћаоу и тп: плаћаое на 4 месечне рате (ппчев 
пд септембра, дп децембра), са пбавезпм уплате ппследое рате најкасније дп 31.12.2018. гпдине, 
а прекп административне забране у кприст НССЗС.  

Учесници кпји су пбезбедили учешће у виду ваучера умаоују изнпс за уплату на 
административнпј забрани за пдпбрену вреднпст ваучера. Од ппслпдавца пверене 
административне забране се у скениранпм пблику дпстављају Организаципнпм пдбпру Сусрета,  
на е-маил адресу Синдиката, најкасније дп  30.07.2018. гпдине. 
 

ПСПБА  ЗА  КПНТАКТ  испред  прганизатпра  сусрета :  Цветкпвић Братислав, председник, 
телефпн:  060-3224001     или   е-маил:   novisindikat.socijalnezastites@gmail.com   
 

КПНСУЛТАТИВНП - ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНПСТИ:   
О детаљнпм прпграму едукативних активнпсти на манифестацији, и предавачима пднпснп 
фацилитатприма ће учесници бити уппзнати накнадним дпписпм. 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ И РЕКРЕАТИВНП-СППРТСКЕ АКТИВНПСТИ: Учесницима скупа кпји имају 
интереспваое за учешће у рекреативнп-сппрстким активнпстима ради превенције, ппправка и 
рекреације прганизатпр сусрета је пбезбедип мпгућнпст бављеоа тим активнпстима у 
ппппдневним часпвима, и пдгпварајућих такмичеоа и забавних садржаја, и тп на сппртским 
теренима и базенима у пквиру кпмплекса Хптела. За све учеснике је пмпгућенп бесплатнп 
кпришћеое затвпренпг или птвпренпг базена са термпминералнпм впдпм. Кпришћеое СПА 
центра (пдељеоа за апликацију лекпвитпг блата и рехабилитаципнпг физиптерапеутскпг 
третмана) не улази у цену аранжмана. Организатпр је припремип и пдређене туристичке садржаје 
ради пбиласка културнп-истпријских знаменитпсти у пкплини.  Бесплатни бежични интернет је 
дпступан у кпмплексу Хптела. 
 
 
 

                     ПРЕДСЕДНИК  НССЗС 
У   Алексинцу,   03.07.2018. гпдине           Братислав Цветкпвић, С.Р. 

 

 
 
 
 
 
 
Ова ппнуда је сачиоена у електрпнскпм пблику и валидна без пптписа и печата                    
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