
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ  ОДМОР  2021. / 2022.  ЗЛАТИБОР,  ВИЛА  „ЈАЊИЋ“

ЕМС АД, Централа СЕМС и синдикалне подружнице СЕМС: Дирекција, Електроисток Изградња, погони Крушевац и Ваљево, 
организују спортско-рекреативни одмор на Златибору, у апартманима виле „Јањић“, у насељу Палисад на Златибору.
Златибор је планина изузетне лепоте - пространи пропланци, бујни пашњаци, планински потоци и пријатна клима убрајају ову 
планину међу најлепше дестинације за одмор. Могућност факултативних обилазака туристичких понуда Златибора, близина 
великог броја спортских терена, отворени и затворени базени, пешачке стазе, велики број историјских знаменитости, као и 
љубазни домаћини, квалитетан смештај и предивни садржаји виле „Јањић“ улепшаће боравак на овој планини. Смештај је на 
бази 7 ноћења, уз коришћење сопственог превоза. Закуп апартмана и термини коришћења апартмана су дефинисани уговорима 
између синдикалних подружница и Радмилe Јањић, власнице виле.

Напомене: 
− Заинтересовани чланови синдикалних подружница СЕМС: Дирекција, Електроисток Изградња, погон Крушевац и погон 
Ваљево, пријаве достављају својим синдикалним повереницима.
− Одбори синдикалних подружница врше расподелу и редовно извештавају Централу СЕМС, о реализацији овог програма, 
односно о корисницима по сменама.



РЕКРЕАТИВНИ ОДМОР 2021. ГОДИНЕ

ТАРА  -  ВИЛА „Тарски вук“   
ЕМС АД, ЦЕНТРАЛА СЕМС  И СИНДИКАТ  ЕМС УПРАВЉАЊЕ организују, за своје запослене,  рекреативни одмор 2021. на Тари у

трајању од седам дана у четворокреветном апартману бр. 2,  виле „Тарски вук“, (http://www.tara-planina.com/apartmani-
tarski-vuk.html)која се налази у насељу Калуђерске баре. Апартман садржи две собе, кухињу, купатило, кабловску телевизију

и бежични интернет. Смештај је на бази 7 ноћења уз коришћење сопственог превоза. Термини коришћења апартмана су од  
01.05.  до  28.08.2021. године.
Цена седмодневног коришћења апартмана износи 8.000 динара, са боравишном таксом, за чланове СЕМС Управљање  и

уколико буде слободних термина,  10.000 динара за остале чланове Синдиката ЕМС из других делова предузећа. За запослене 
у ЕМС АД који нису чланови Синдиката ЕМС цена овог аранжмана износи 12.000 динара.
Почетак / крај коришћења апартмана је  суботом од 10:00 и 12:00 респективно. Отплата ће се вршити на 4 ратe и почеће 

одмах након потврде о добијању жељеног термина а најкасније месец дана пре почетка коришћења. 

Пријаве доставити до 07.05.2021. године. електронском поштом Саши Здравковићу, председнику синдикалне подружнице 
СЕМС Управљање.
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Apartmani Jokić 
Apartmani Jokić u svom sastavu poseduje 7 novih apartmana (5 apartmana sa 1 odvojenom 
spavacom sobom, 1 apartman sa 2 spavace sobe i 1 studio apartman). Nalaze se u naselju 
Đurkovac, oko 300m udaljeni od centra. Kablovska, Internet, CG, LCD TV, Terase, Parking. 
Telefoni za informacije: 064 277 52 39, 064 291 57 05, 031 845 602 

Спортско-рекреативни одмор за чланове 
синдикалних подружница СЕМС погон Бор 
и СЕМС погон Београд

Zlatibor













   ЗЛАТИБОР  АПАРТМАНИ  ЈЕЛОВАЦ 
ЕМС АД, Централа СЕМС и Синдикат ЕМС Погон Нови Сад организују за своје запослене рекреативни одмор у трајању од по седам дана у 

четворокреветним Апартманима Јеловац који се налазе у центру Златибора. Апартмани су нови, имају дневни боравак с кухињом и 

трпезаријским делом, спаваћу собу, терасу, купатило. Имају кабловску тв и интернет, опремљени су посуђем, постељином и пешкирима. 

Термини коришћења су јул, август и септембар. 

Цена седмодневног коришћења апартмана за чланове СЕМС ПНС је 7.500,00 динара а за чланове осталих делова Синдиката ЕМС 10.000,00 

динара у пет рата. Ове цене су без боравишне таксе (120,00 динара дневно за одрасле и 60,00 динара дневно за децу до 15 година) која се 

плаћа на лицу места. 

Смене су од суботе до суботе. Заинтересовани могу да се јаве на мејл sindikatnovisad@ems.rs ради добијања детаљнијих информација и 

обрасца пријаве. 

mailto:sindikatnovisad@ems.rs



	SRO21
	Jokic.pdf
	Jokic apartmani.pdf
	Vila Jokic
	Apartmani Jokić



	Objava, Janjic.pdf
	Vila Janjic 2018.pdf
	Vila Janjic, Zlatibor 2018. plakat
	Vila Janjic
	Vila Janjic, Zlatibor
	СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ОДМОР 2017./18. ЗЛАТИБОР
	ВИЛА „ЈАЊИЋ“






	1 zlatibor[1584]
	2 zlatibor[1584]
	Jelovac NS

