ЛЕТО 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ
цене - услови коришћења – термини

ОБЈЕКAТА ЗА ОДМОР, РЕКРЕАЦИЈУ И
ЕДУКАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У
AKЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ
„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” БЕОГРАД

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ, УСЛОВИМА И ТЕРМИНИМА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОДМОР, РЕКРЕАЦИЈУ И ЕДУКАЦИЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ У AKЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ „ЕЛЕКТРОМРЕЖА
СРБИЈЕ” БЕОГРАД ЗА 2019/2020. ГОДИНУ
Самостални Сектор за логистику обавештава запослене о висини накнаде, условима и
терминима за коришћење објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених (у даљем
тексту: објекти)
Поштоване колеге и колегинице, oбавештавамо вас о промени висине накнаде за
коришћење објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД Београд, на
основу Одлуке о висини накнаде за коришћење објеката за одмор, рекреацију и едукацију
запослених у ЕМС АД Београд, број: 001-00-РОУ-13/2019-003, од 13.06.2019. године.

Pасподела капацитета у објектима у сезони 2019/2020. године ће се вршити према
ценовнику из табеле почев за термине коришћења објеката од 22.06.2019. године:

ОБЈЕКАТ

ЦЕНА

Врњачка Бања - Јасмин

866,00 рсд/дан
(апартман)

Копаоник - Релејна
станица

879,00 рсд/дан
(апартман)

Копаоник - Тетреб

5.880,00 рсд/дан
(смештајна јединица са
2 лежаја)
8.360,00 рсд/дан
(смештајна јединица са
4 лежаја)

Златар

499,00 рсд/дан
(апартман)

Буљарице

793,00 рсд/дан
6,7 €/дан
(по лежају)

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА

СМЕНЕ:
-

Копаоник, Врњачка Бања, Златар – смене почињу суботом и
трају 7 дана.

-

Буљарице – смене трају 10 дана.

БОРАВИШНА ТАКСА:
-

Копаоник – боравишна такса се плаћа у износу од 100,00
рсд/дан за одраслу особу, деца од 7 до 15 година плаћају 50,00
рсд/дан.

-

Врњачка Бања – боравишна такса се плаћа у износу од 120,00
рсд/дан за одраслу особу, деца од 7 до 15 година плаћају 60,00
рсд/дан.

-

Златар – боравишна такса се не плаћа.

-

Буљаице – боравишна такса се плаћа у износу од 1€/дан за
одраслу особу, деца од 12 до 18 година плаћају 0,5€/дан.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:
-

Копаоник, Врњачка Бања, Златар - плаћање се врши до пет
месечних рата преко платног списка. Боравишна такса се
обуставља у целости, са првом ратом за коришћење објеката.

-

Буљарице – носилац права домаћину у објектима приликом
доласка предаје упут и уплаћује наведени износ задужења и
боравишну таксу у целости.

ПРИЈАВА И ОТКАЗИВАЊЕ
РЕЗЕРВАЦИЈА
 Пријаве попунити, искључиво на обрасцу, са свим
траженим подацима (обавезно унети пун датум
рођења свих корисника).
 За све информације можете се обратити:
 Рајку Радисављевићу-телефон 011-3330-795
 Весни Младеновић - Тел. 037-411-355-моб. 064-8408-347
 Љиљани Митровић – тел. 037-411-355
 Попуњене пријаве послати на
 E-mail: rezervacije.odmaralista@ems.rs


Отказивање резервација и сва друга питања у вези са
коришћењем објеката регулисана су Правилником о
коришћењу објеката за одмор, рекреацију и едукацију
запослених у Акционарском Друштву ”Електромрежа Србије”
Београд, број: 000-00-РОУ-6/2019-003 од 14.05.2019. године који
се налази на порталу ЕМС АД

ТЕРМИНИ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА
Смене

БУЉАРИЦЕ

КОПАОНИК-ВРЊАЧКА
БАЊА-ЗЛАТАР

I

01.06.

01.06.

II

11.06.

08.06.

III

21.06. Синдикална смена

15.06.

IV

01.07.

22.06.

V

11.07.

29.06.

VI

21.07.

06.07.

VII

31.07.

13.07.

VIII

10.08.

20.07.

IX

20.08.

27.07.

X

30.08. Синдикална смена

03.08.

XI

09.09. Синдикална смена

10.08.

XII

19.09.

17.08.

XIII

24.08.

XIV

31.08.

XV

07.09.

XVI

14.09.

XVII

21.09.

XVIII

28.09.

ТЕРМИНИ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА
Смене

БУЉАРИЦЕ

КОПАОНИК-ВРЊАЧКА
БАЊА-ЗЛАТАР

XIX

05.10.

XX

12.10.

XXI

19.10.

XXII

26.10.

XXIII

02.11.

XXIV

09.11.

XXV

16.11.

XXVI

23.11.

XXVII

30.11.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО " ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ "- БЕОГРАД
Кнеза Милоша број 11
ПРЕДМЕТ:

Пријава за коришћење објекта за одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД

У вези датог обавештења, пријављујем се за коришћење апартмана / собе у објекту
Копаоник "ТЕТРЕБ"
Копаоник "Релејна станица"
Златар
Врњачка Бања
Буљарица
*ПЛ - помоћни лежај

бр.лежаја
4 лежаја
4 лежаја
3 лежаја
бр.лежаја

1х4 +1 ПЛ*

1х1

1х2

1х2 +1 ПЛ*

2х3

(заокружити бр.лежаја)

(заокружити бр.лежаја)

под објављеним условима у погледу распореда коришћења, цене, услова.
Изјављујем да сам сагласан са начином плаћања.
до
. године, а ако то због
Апартман бих хтео да користим првенствено од
критеријума из Правилника о коришћењу објеката за одмор, рекреацију и едукацију не могу онда, у периоду (навести што дужи
период ) од
. године.
. год. до
Пријављујем следеће кориснике апартмана и то:
ОБАВЕЗНО УНЕТИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НОСИОЦА ПРАВА УКОЛИКО И ОН КОРИСТИ АПАРТМАН.
Сродство са корисником
Презиме и име
(обавезан податак)

Датум рођењa
(обавезан податак)

Упознат сам и прихватам све услове и правила прописанa Правилником о коришћењу објекта за одмор, рекреацију и
едукацију запослених у ЕМС АД.
Одговор на ову пријаву учините путем телефона на број

Име и презиме
Организациони део
Матични број
Место и адреса становања
ЈМБГ и бр личне карте
Број жиро рачуна
Контакт телефон и email

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

или на адресу

