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-

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПРЕДМЕТ: Обавештење и достава података за организацију XX сусрета
запослених у социјалној заштити РС
Поштоване колегинице и колеге,
Дана 06.07.2021. године Републички одбор Синдиката запослених у социјалној
заштити РС донео је одлуку о одржавању XX јубиларних сусрета за 2021. годину. Сусрети
ће се одржати у периоду од 18.09.- 23.09.2021. године у Чању – Вила „Бабовић“ и хотел
„Монтенегро“ у организацији Синдиката запослених у социјалној заштити РС
Цена
по
У наведену цену је урачунат :
-

-

учеснику

је

16.560,00

динара.

смештај у хотелу Бабовић и депадансима, и
у хотелу Монтенегро и депадансима на бази пуних пансиона (смештај у 1/2,1/3,1/4
собама, и дуплексима на основу послатих листа),
доплата за једнокреветну собу је 50% од наведене цене,
цена аранжмана за децу од 2 до 12 година, која користе дечији оброк и посебан
лежај плаћају 70 % од цене аранжмана,односно 50 % ако користе заједнички лежај
Деца до 5 година у пратњи две одрасле особе ништа не плаћају
чишћење соба и промена пешкира,
5 пуних пансиона у хотелу Бабовић (доручак,ручак,вечера – шведски сто ),
5 пуних пансиона у хотелу Монтенегро ( доручак, ручак , вечера – шведски сто),
Бесплатно коришћење отворених базена који су у склопу хотела Бабовић и хотела
Монтенегро,

-

-

Плажни мобилијар ( бесплатно коришћење две лежаљке и једног сунцобрана по
соби), спортски терени за мали фудбал, кошарку, рукомет , одбојку, одбојку на
плажи, сала за шах, пикадо ,стони тенис,стрељаштво,
Коришћење садржаја за разоноду, кафе барова, пицерија
организована свечана вечера (уместо класичне ) вече пред полазак уз музику коју
ангажује власник хотела,
паркинг за све аутобусе и мала возила,
боравишна такса и хотелско осигурање,

Имајући у виду чињеницу да је плаћање предвиђено у 8 једнаких рата и да би
плаћање требало да почне већ од јулске зараде неопходно је да у што краћем року, а
најкасније до 30.07.2021. године доставите списак учесника на сусретима испред
Ваше синдикалне организације,односно Ваше установе .
Уколико нисте чланови синдиката укупна цена је 17.560,00 динара ( 16.560,00
+1.000,00 котизација ).

НАПОМЕНА: Установе које не иду у организацији Синдиката не могу
учествовати на Сусретима (спортска такмичења, церемонију отварања и
затварања сусрета као и у свечаном програму).
За све додатне информације контакт особа у синдикату је Бојан Стојадиновић,
емаил: sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs, тел.бр. 064/8275-333, 011/3572-702.
Срдачан поздрав.
Председница Синдиката
Мирјана Вељовић с.р.

