
 
 

 

                                                                                                                                              Директору, 

Председнику синдикалне организације  

и вођи екипе на Сусретима запослених у социјалној заштити 

Републике Србије 
Број: 235 

Дана, 21.05.2018.године. 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Установама социјалне заштите 

Републике Србије 

 

Предмет: Обавештење о организацији и условима учешћа на Сусретима запослених у 

социјалној заштити Републике Србије  ЧАЊ 2018. године. 

 

Поштовани,  

Обавештавамо Вас да и ове године,као и предходних година, Синдикат запослених у 

социјалној заштити Републике Србије половином месеца јуна организује традиционалне, 

XVIII  Сусрете запослених у социјалној заштити Републике Србије.  

Републички одбор Синдиката је овластио Комисију да прикупи понуде,која је заједно 

са Републичким одбором након прикупљених понуда за организовање Сусрета донело Одлуку 

да се XVIII Сусрети запослених у социјалној заштити Републике Србије и ове године одрже у 

Чању. 

Код доношења овакве Одлуке у највећој мери утицала је Анкета ка чланству које се у 

највећем броју изјаснило да  и ове године буде изабран Чањ. 

 С обзиром на термин одржавања овогодишњих Сусрета, као и чињенице да исти трају 

пет (5) дана, остављена је могућност да сви заинтересовани проведу још један (1) дан пре и 

један  (1)  или више дана после и тако бораве укупно 7-10 дана. 

Као и сваке године могућност имају и они који нису чланови Екипа да као туристи 

користе ову понуду под истим условима. 

 У даљем тексту дајемо Вам услове и цену учешћа на XVIII Сусретима запослених у 

социјалној заштити Републике Србије  Чањ 2018. 

Термин одржавања Сусрета, почињу од 17.06.2018. године са ручком, а 

завршавају се 22.06.2018.године се доручком. 



 

Цена аранжмана је 13.899,00 динара по особи . 

Све уплате вршити на жиро рачун: 

CREDY BANK: 150-12921-78 

 

 

 

Котизација 

  

- За све учеснике Сусрета износи 1.000,00 динара. 

Котизација за учешће на сусретима се уплаћује у целости,најкасније до 15.06.2018.године. 

 

Аранжман обухвата: 

 

 ПЕТ ПУНИХ ПАНСИОНА (шведски сто) 

 СМЕШТАЈ у хотелима „Златибор“ и депадансима „Бакар“ и „Крушик“,павиљонима 

према потреби у 1/2,1/3,1/4 собама,могућност доплате за 1/1 собу по дану износи 750,00 

динара 

 свака соба има купатило са тушем,топлу воду,терасу, 

 БОРАВИШНУ И КУПАЛИШНУ ТАКСУ и ОСИГУРАЊЕ 

 СВЕЧАНУ ВЕЧЕРУ ( класично послужење са два домаћа пића ) СА МУЗИЧКИМ 

ПРОГРАМОМ 

 ОРГАНИЗАЦИЈA СУСРЕТА са свим неопходним реквизитима 

 Паркинг простор за аутобусе и аутомобиле учесника 

 

Начин плаћања за такмичаре и туристе: 

 

Осам (8) једнаких месечних рата (почев од 15.06. 2018. до 25.01.2019. године) у износу од  

1738 ,00 динара.  

 

Након потврде учешћа, МОЛИМО ВАС ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАТЕ ДОБИЈЕНИХ 

УПУТСТАВА, КАКО БИ ИЗБЕГЛИ НЕЖЕЉЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ. 

 

ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ ОВАЈ ДОПИС СЛУЖБИ РАЧУНОВОДСТВА 

УСТАНОВЕ КАКО БИ ИМАЛИ ИНСТРУКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ОТПЛАТУ РАТА СА 

ПОПУЊЕНИМ ОБРАСЦЕМ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗАБРАНЕ 

 

За све информације, молимо Вас контактирајте Председницу  Синдиката Мирјану Вељовић  

на телефон 011/3572-702, 064/8275 – 330       и                                                                         

Председника Организационог одбора Милисава  Анђелковића 063/1077-260  

 

У Београду дана, 21.05.2018.године 

                                                                                                               Председница Синдиката 

                                                                                                                  Мирјана Вељовић с.р. 
 

 

 

НАПОМЕНА: Овај допис је сачињен у електронском облику и валидан је без потписа и печата. 


