
 

 

 

                    

                          VIII  
 

Позивно писмо Учитељским друштвима 
 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

На Скупштини Савеза учитеља Републике Србије, одржаној 10.12.2022. године на Тари 

изгласано је да Удружење кладовских учитеља буде домаћин 8. Учитељијаде.  

 

Учитељијада ће се организовати од 08. до 10. септембра 2023. године у хотелу „Ђердап“ 

у Кладову. 

 

У хотелу „Ђердап“ на располагању ће бити 140 соба, (1/2, 1/3 и 1/4) капацитета до 400 

лежајева. 

Хотел се налази на самој обали Дунава у центру Кладова и са својих 8 спратова доминира 

панорамом града. Све собе поседују купатило са туш кадом, телевизор и телефон са 

директном линијом. У саставу хотела су ресторан „Златна сала“, две конгресне сале, 

аперитив бар, лоби бар и баште са погледом на Дунав. Хотел поседује шетни брод- 

ресторан са 120 места. Покривен је бесплатном wireless конекцијом, паркинг је под видео 

надзором и подразумева могућност употребе спортских терена за одржавање наших 

такмичарских игара. 

 

Цена дводневног програма је усвојена на Скупштини Савеза учитеља Републике Србије и 

износи 12.990,00 динара по особи. Аранжман обухвата два ноћења, два пуна пансиона на 

бази шведског стола и свечану вечеру Grand royal (на бази шведског стола - топла и хладна 

предјела, главна јела и дезерти, све прожето кроз интернационални, национални и рибљи 

мени уз посебан забавни програм и неограничена конзумација домаћих пића - домаћа 

алкохолна пића, домаћа литарска вина, литарски сокови). 

Почетак услуге: ручак (петак) 08.09.2023. године, а завршетак: доручак (недеља) 

10.09.2023.године. 

 

 



С обзиром на то да смо у периоду од 08. до 10. септембра 2023. године резервисали хотел 

„Ђердап“, молимо Друштва да најкасније до 5. априла 2023. године пријаве учешће на 

Учитељијади и то слањем попуњене пријаве на мејл recepcija@djerdapturist.co.rs или 

nenad@djerdapturist.co.rs. 

 

На тај начин можемо да организујемо плаћање на 5 месечних рата. Уколико се 

заинтересовани пријаве почетком марта, плаћање би било у 6 месечних рата. 

Последња уплата је најкасније до 25.08.2023.године, месечно у ратама на основу сваког 

појединачног уговора са удружењима или школом. 

Потврда пријаве и резервације је уплата аванса од 20% од цене аранжмана на основу 

пријаве која се не враћа у сучају отказа или одустајања. 

 

Динамика плаћања у 6 рата:   Динамика плаћања у 5 рата:  

1. 25.03.2023. -------- 2.600,00 дин.   1. 25.04.2023. --------- 2.630,00 дин. 

2. 25.04.2023. -------- 2.078,00 дин.   2. 25.05.2023. --------- 2.590,00 дин. 

3. 25.05.2023. -------- 2.078,00 дин.   3. 25.06.2023. --------- 2.590,00 дин. 

4. 25.06.2023. -------- 2.078,00 дин.   4. 25.07.2023. --------- 2.590,00 дин. 

5. 25.07.2023. -------- 2.078,00 дин.   5. 25.08.2023. --------- 2.590,00 дин. 

6. 25.08.2023. -------- 2.078,00 дин. 

 

Друштва, односно њихови учесници, који имају потребу да бораве један дан више у хотелу, 

могу да се пријаве на следеће мејлове: recepcija@djerdapturist.co.rs или 

nenad@djerdapturist.co.rs . 

 

За учеснике који се јаве након попуне места, у могућности смо да обезбедимо смештај у 

непосредном окружењу, а са потпуном услугом у самом хотелу. 

 

Друштва сама организују превоз.  

 

Дођите у град пун знаменитости, забаве, доброг вина, укусне хране, а са собом понесите 

добро расположење и спортски дух! 

 

Велики поздрав од колега из Удружења кладовских учитеља! 

 

 

Особе за додатне информације: 

 

Јасмина Казаковић, 061/2732688, Јованка Модрић, 063/8238805  

и Ненад Гавриловић, 063/1029174 

mailto:recepcija@djerdapturist.co.rs
mailto:nenad@djerdapturist.co.rs
mailto:recepcija@djerdapturist.co.rs
mailto:nenad@djerdapturist.co.rs

