
 

 

 

 

 

Број: 563                                                                                                                            

Дана,  14.11.2013.године.     

О Б А В Е Ш Т Њ Е 

Свим установама социјалне заштите 

Републике Србије 
-ДИРЕКТОРУ 

                                                                                             -ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

-СЛУЖБИ РАЧУНОВОДСТВА УСТАНОВЕ   

 

Предмет: Обавештење о организацији и условима учешћа на Првим зимским 

Сусретима запослених у социјалној заштити Републике Србије,  Копаоник 2013. 

 

Поштовани, 

 

Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије током месеца 

децембра организоваће Прве зимске Сусрете запослених у социјалној заштити 

Републике Србије. 

Председништво Синдиката је на основу одлуке Републичког одбора, а након 

прикупљених понуда за организовање Првих зимских Сусрета, донело Одлуку да се 

Први зимски  Сусрети запослених у социјалној заштити Републике Србије ове године 

одрже на Копаонику у хотлу „Олга Дедијер“.  

Код доношења овакве Одлуке у највећој мери утицала је жеља чланова 

Синдиката, који су се и овога пута определили да се Први зимски Сусрети одрже на 

Копаонику. 

Како је ограничен број учесника на 230, то Вас молимо да благовремено 

пошаљете своје пријаве а најкасније до 10.12.2013.године. Пријаве ће се примати 

само до попуњености понуђених капацитета. 

У даљем тексту дајемо Вам услове и цену учешћа на Првим зимским  

Сусретима запослених у социјалној заштити Републике Србије, Копаоник 2013.    

  

  

Термин одржавања Сусрета је од  12-15.12.2013. године. 

 

Цена аранжмана је 7.350,00 динарa и у четири једнаке месечне рате!  

 

Све уплате вршите на жиро рачуне: 

CRADY BANK: 150-12921-78 
 

 



Аранжман обухвата: 

 3 пуна пансиона 

 свечану вечеру 

 боравишну таксу и пријаву боравка 

 осигурање 

 

Начин плаћања за учеснике:  

 

Учешће на сусретима се плаћа у четири једнаке рате с тим што прву рату у 

износу од 1.837,50 динара треба уплатити пре поласка на сусрете односно до 

10.12.2013.године а све остале по доле наведеној динамици. 

 

1. Рата 10.01.2014. године (1.837,50) 

2. Рата 10.02.2014. године (1.837,50) 

3. Рата 10.03.2014. године (1.837,50) 

 

 

Након потврде учешћа, МОЛИМО ВАС ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАТЕ 

ДОБИЈЕНИХ УПУТСТАВА, КАКО БИ ИЗБЕГЛИ НЕЖЕЉЕНЕ 

ПРОБЛЕМЕ. 

ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ ОВАЈ ДОПИС СЛУЖБИ РАЧУНОВОДСТВА 

УСТАНОВЕ КАКО БИ ИМАЛИ ИНСТРУКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА 

 ОТПЛАТУ РАТА. 

 

За све информације, молимо Вас контактирајте Стручну службу Синдиката. 

 

У Београду дана, 14.11.2013. године. 

 

                                                             

                                                                                             Председник Синдиката  

         мр. Миленко Чуровић с.р.  

 

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


