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ПОНУДА БР.1    ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ 
                                  Београд , 09.07.2019. године 
 

        ОПИС ОБЈЕКТА - РУДНИК НА РУДНИКУ - 
Дечје одмаралиште Рудник, налази се на 710 м надморске висине истоимене планине. Од Београда је удаљено 115 км, од 

Ужица 83 км, а 36 км од Чачка. Клима је блага планинска, са великим бројем сунчаних дана и оптималном влажношћу ваздуха.  
Одмаралиште располаже са око 130 места, распоређених по собама са 4 до 9 кревета. Све собе су са купатилима. Наставници – 
пратиоци деце су смештени у двокреветним и трокреветним собама са сопственим купатилима и телефоном.  
У објекту се налазе учионице, ТВ сала, дневни боравци, трпезарије и сала за забаву. Ван објекта се налази комплекс спортских терена за 
мале спортове (кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал), пољска учионица и игралиште са љуљашкама, клацкалицама и  пењалицама. 
У непосредној близини објекта се налази и травнати фудбалски терен са помоћним фудбалским тереном, као и отворени базен – 
посебно се уговарају - плаћају. 
Здравствену заштиту током 24 сата пружа лекарска служба у амбуланти у оквиру самог објекта. 
Боравак деце оплемењују и употпуњују пешачки излети са рекреаторима и аниматорима до рудника олова и цинка, „шумске куће”, 
воденице,сеоског домаћинства,каменолома и видиковаца.Постоји могућност организовања факултативних излета аутобусима до: 
Горњег Милановца и штампарије „Дечјих новина”, куће југословенско-норвешког пријатељства, манастира Враћевшница, музеја 
устанка у Такову, цркве у Савинцу, Тополе, Опленца, куће краља Петра, Карађорђеве цркве и конакаа, манастира Жиче, Студенице, 
Крушевца (Лазарев град), Лазарице 

ПЕРИОД БОРАВКА 
      ЦЕНА АРАНЖМАНА СА ПРЕВОЗОМ ИЗ БЕОГРАДА 
                                      8 дана/7 пансиона 

 ОБЈЕКАТ-
ЛЕТОВАЛИШТЕ 

   
  

  
 

                       28.05.-04.06.2020.године 
 

  
 

  
 

РУДНИК на 
РУДНИКУ 
  

    
 

                          22.370,00 динара 
 

  
 

    
 

 

АРАНЖМАН ОБУХВАТА: 
*7 пуних пансиона на бази класичног * аутобуски превоз из Београда високоподним 
*послуживања ( три оброка и ужина ) + ручак   туристичким аутобусима са климом и аудио опремом 
*надокнаде за учитеље   * организацију васпитно–образовних активности 
 *надокнаде за стручног вођу пута * организацију спортско – рекреативних активности 
*трошкови банкарске провизија од 1%  * превентивну 24-часовну здравствену заштиту 
 * осигурање 
OПШТИ УСЛОВИ: 
Центар одобрава гратис за наставника–пратиоца деце, по одељењу. Додатно, Центар одобрава један (1) гратис за децу по 
одељењу  на минимум 15-оро плативих ученика  за мај и јун 2020.године. Близанци и деца радника школе плаћају 50% од цене 
аранжмана.. 
 

ПЛАЋАЊЕ: 
Аранжман се може уплатити у једнаким месечним ратама до краја јуна 2020.године. 
 

    ОРГАНИЗАТОР ПУТОВАЊА: 
ЦЕНТАР ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА – ОГРАНАК ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ЦЕНТАР 
ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА – АРАНЂЕЛОВАЦ, Војводе Путника 4 – 6, Служба   продаје , 
Рисанска 12, 11 000 Београд 
Teлефони:011/ 7614 – 829;  6685 – 356;6684 – 186; 034/723-840      факс:  011/ 6658 – 524 ; 034/710-702  
Текући рачун:  840 – 256667 - 16  Матични број : 07036205   ПИБ : 100268221   ПДВ ознака: 15289324    
Веб страница: www.cdlbgd.rs          E-mail:  prodaja@cdlbgd.rs         cdl@cdlbgd.rs 
Лиценца ОТП 04/2013 од 18.02.2013. године 

** САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ПОНУДЕ СУ ОПШТИ УСЛОВИ ПУТОВАЊА ЦЕНТРА** 
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