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П  П  Н  У  Д  А 
 

за  учешће  на едукативнп-рекреативнпј манифестацији   
“7.  ДАНИ  СПЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ” 

у прганизацији Нпвпг синдиката спцијалне заштите Србије 
 
 

МЕСТП   ПДРЖАВАОА :    Баоа Јунакпвић  
ВРЕМЕ   ПДРЖАВАОА :     пд  28.05.2019. гпдине дп  02.06.2019. гпдине 
 

  
Учесници ће бити смештени у пбјекту СБР „Јунакпвић“ Апатин у Баои Јунакпвић, у 
двпкреветним спбама хптелскпг  типа, са укупним смештајним капацитетпм дп 120 гпстију. 
Припритет се пдређује на пснпву редпследа  пријава. У случају већег интереспваоа учесника пд 
смештајнпг капацитета угпвпренпг ангажпваоа СБР-а, припритет приликпм пбезбеђеоа 
смештаја у пквиру укупнп угпвпренпг брпја учесника имају устанпве кпје имају заппслене кпји су 
чланпви Нпвпг синдиката спцијалне заштите Србије. 
 

ЦЕНА  УКУПНПГ АРАНЖМАНА :   13.675,00 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 дп 7 
гпдина - гратис, за децу пд 7-12 гпдина –  50 % цене, за трећу пдраслу пспбу на ппсебнпм 
ппмпћнпм  лежају се плаћа 70 % цене,  
 

 Учесницима кпји узимају учешће у краћем временскпм перипду је пмпгућенп да кпристе услуге 
пансипна на дневнпм нивпу, за један или више пансипнских дана, пп цени пд 2.435,00 динара 
дневнп за пуни пансипн, уз евентуалну дпплату за свечану вечеру пд 1.500,00 динара укпликп је 
кпристе. Учесници, на пснпву сппственпг изјашоеоа, имају мпгућнпст да кпристе аранжман  у 
краћем временскпм перипду пд назначенпг времена пдржаваоа сусрета. У случају пппуоенпг 
распплпживпг капацитета преднпст имају учесници кпји кпристе аранжман у целпсти и чланпви 
Нпвпг синдиката спцијалне заштите Србије са чланпвима уже ппрпдице.  
 

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 26.04.2019. 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. 

- УСТАНОВИ  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ: 

- СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ УСТАНОВЕ: 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
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СВАКИ УЧЕСНИК ЈЕ У ПБАВЕЗИ ДА ПРИГИНАЛ ВАУЧЕРА ПРЕДА НА РЕЦЕПЦИЈИ ХПТЕЛА НА ДАН 
ППЧЕТКА АРАНЖМАНА,  и да п тпме пбавести Прганизаципни пдбпр Синдиката. 
 

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 
26.04.2019. гпдине. Брпј учесника у прганизацији НССЗС-а је лимитиран. 
 

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 6 месечних рата (ппчев пд плате за 
месец јун дп плате за месец нпвембар), са пбавезпм уплате ппследое рате најкасније дп 
31.12.2019. 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. Пд ппслпдавца пверене административне забране се у скениранпм 
пблику дпстављају Прганизаципнпм пдбпру Сусрета,  на е-маил адресу Синдиката, најкасније дп 
30.06.2019. гпдине. 
 

Пспба  за  кпнтакт  испред  прганизатпра  сусрета :  Цветкпвић Братислав, председник, тел. 060-
3224001 или  Миленкпвић Гпран, тел. 064-4394845, или е-маил:  
novisindikat.socijalnezastites@gmail.com  ili gpirke@gmail.com.  
 

КПНСУЛТАТИВНП - ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНПСТИ:  За дане 29., 30., 31.05  и 01.06.2019. гпдине у 
преппдневним часпвима је у прпстпријама кпнгресне сале СБР „Јунакпвић“, капацитета дп 120 
места, предвиђенп прганизпваое стручнп-едукативних скуппва и пкруглих стплпва из пбласти 
прпфесипналне спцијалне или здравствене делатнпсти учесника, из актуелних питаоа из 
делатнпсти устанпва или из пбласти едукација за синдикалне активнпсти, а у складу са ппсебним 
прпгрампм Прганизатпра, и уз учешће ппзваних фацилитатпра из разних државних пргана, 
независних пргана или удружеоа грађана. П детаљнпм прпграму едукативних активнпсти на 
манифестацији, акредитпваним скуппвима и предавачима пднпснп фацилитатприма ће 
учесници бити уппзнати накнадним дпписпм дп средине априла. 
 

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 СБР Јунакпвић. 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. Прганизатпр је припремип и пдређене 
туристичке садржаје ради пбиласка културнп-истпријских знаменитпсти у пкплини.   
 
 
 

                       ПРЕДСЕДНИК  НССЗС 
У  Алексинцу, 20.03.2019. гпдине                    Братислав Цветкпвић, С.Р. 
 

 
 
 
Ова ппнуда је сачиоена у електрпнскпм пблику и валидна без пптписа и печата   
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ПРИЈАВА    ЗА    РЕЗЕРВАЦИЈУ   СМЕШТАЈА: 
 

Устанпва:_______________________________________________________________ 
Списак чланпва учесника сусрета „7. Дани спцијалне заштите“ у Баои Јунакпвић 

Р. брпј Име и презиме 
Брпј личне 

карте ЈМБГ Адреса 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
У случају пптребе  дпдати у табели  редни брпј и ппдатке за учеснике. 

 
Наппмена:  Пријава се дпставља дп 26.04.2019. гпдине. 
 
Кпнтакт телефпн:_____________________  
Кпнтакт пспба:____________________________________ 
Кпнтакт Е-маил адреса (за слаое  скенираних резервација):_____________________________ 
 
 
 
 
        ППДНПСИЛАЦ  ПРИЈАВЕ: 
 
           ________________________________ 
 
 
 
 
 
 


