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ПОНУДА ЗА СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА ДРЖАВНОГ СЕМИНАРА 

2016. 

 
О НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

 

 

 

Смештај за учеснике је обезбеђен у београдским хотелима: Касина, Бристоли Србија. 

Резервација и плаћање се обавља лично. 
У суботу у 20:00 за заинтересоване учеснике Семинара организовано је Вече 

математичара у ресторану хотела Бристол у непосредној близини Економског факултета 

(www.vudedinje.mod.gov.rs/hotel-bristol). Пријаве и уплате у износу од 2000 динара по особи 

примају се на штанду ДМС у холу Економског факултета до 13 часова. 

За све додатне информације обратите се директно хотелима. 

 

Хотел КАСИНА, Теразије 25, 11000 Београд 

 
Тел:+381 11 3235-575 (576) 
Fax:   +381 113238-257 

www.hotelkasina.rs 

E-mail: booking@hotelkasina.rs 

 

Цена смештаја у хотелу: 

- једнокреветна 5480,00 рсд  

- двокреветна   7300,00 рсд 

- трокреветна    9700,00 рсд 

 

Цена за групу: у двокреветним собама је 3340.00 рсд по особи 

Цена за једнокреветну собу у оквиру групе је 4392,00 рсд 

У наведену цену укључено је ноћење, доручак /шведски сто/, боравишна такса и 

осигурање 

 

Паркирање је у Паметној згради 200м од хотела-1710 рсд по дану - видео надзор 
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Хотел БРИСТОЛ, Карађорђева 50, 11000 Београд 
 
Tel:  +381 11 2622-128 ,+381 11 2631-895 
Fax:    +381 11 3037-161 

ПИБ: 108341454 

Текући рачун: 840-942621-09 

http://bristol.vudedinje.com 

Цене смештаја у хотелу: 

- једнокреветна 2.947 дин. – 3.627 дин 

- двокреветна  4.624 дин. 

- трокреветна 6.651 дин. 

Цена за групе по собама 2.026 дин. 

У наведене цене укључен је доручак и боравишна такса. 

 

 

Хотел СРБИЈА Грани****, Бранкова 13-15, 11000 Београд 

 
Tel:+381 11 30 44 005 

 +381 63 631 465 

Fax:+381 11 289 42 14 

Web:www.hotelsrbijagarni.com 

E-mail: maja.ciric@hotelsrbijagrani.com 

 

-      Једнокреветна соба са француским лежајем  по цени  6.120,00 РСД 

-      Двокреветна соба по цени 6.630,00 РСД 

-      De Lux соба за једну особу по цени 7.055,00 РСД 

-      De Lux соба за две особе по цени 7.565,00 РСД 

-      De Lux соба за три особе по цени 8.075,00 РСД 

-      Апартман за једну или две особе по цени 8.500,00 РСД 

-      Апартман за три особе по цени 9.010,00 РСД 

-    Апартман за четири особе по цени 9.520,00 РСД 

Наведена цена је дата по особи и дану на бази ноћења, са укљученим ПДВ-ом. Боравишна 

такса није укључена у цену смештаја и посебно се обрачунава по особи и дану, тренутно износи 

146,00 РСД . 
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Доручак (шведскисто) није укључен у цене смештаја. Цена доручка износи 800,00 РСД по особи. 

Wireless internet је бесплатан за госте хотела. Време пријаве у хотел је од 14:00 h. Време 

одјаве из хотела је до 12:00 h. 

Паркинг место у хотелској гаражи можете резервисати по цени 1.250,00 РСД по 
аутомобилу и дану. 

Резервација: Ова понуда нема обавезујући карактер. У случају да Вам горе наведени услови 

одговарају, молим Вас да нам проследите званичан захтев за резервацију. 

Гаранција резервације - аванс: Ваша резервација треба бити загарантована Вашом компанијском 

картицом, депозитом или авансном уплатом укупног износа, приликом резервације смештајних 

капацитета, на име гаранције резервације. 

Отказ резервације: Резервацију је могуће отказати без пенала најкасније  2 дана пре датума 

доласка госта, писаним путем. Након тог периода наплаћује се казнени пенал у висини једног 

ноћења за сваку резервисану собу. 

Начин плаћања: Плаћање можете извршити готовински, кредитном картицом (Visa, 

AmericanExpress, MasterCard) или преко рачуна, пре предвиђеног датума доласка. 

 

 

 

 
 


