Рекреација и IX Спортски сусрети ЈИЕ
У циљу континуиране превенције радне инвалидности запослених у Акционарском друштву
„Електромрежа Србије“ у 2019. години, Послодавац ЕМС AД и Синдикат ЕМС су договорили низ
спортско-рекреативних програма. Ресор за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску
рекреацију и културу Синдиката ЕМС организовао је у периоду од 27.05. до 02.06.2019. године, у
хотелу „Корали“ Сутоморе, Црна Гора, први део програмске активности „Превенција радне
инвалидности запослених у ЕМС АД 2019. године“, у чијем оквиру је било и учешће на „IX Спортским
сусретима синдиката електропреносних компанија региона Југоисточна Европа“.
За учешће у овом комбинованом програму, који се финансирао из средстава дотација
Послодавца, из синдикалне чланарине и личном партиципацијом корисника програма, могли су се
пријавити сви заинтересовани који су добили одобрење непосредних руководилаца за одсуствовање
са посла. Према члану 19. Колективног уговора за Акционарско друштво „Електромрежа Србије“
запослени на радним местима са повећаним ризиком имају право на одсуство са рада уз накнаду
зараде (плаћено одсуство), а остали су користили своје слободне дане или део годишњег одмора.
Вођа пута Радомир Петровић, са помоћницима Владимиром Смилићем и Фрањом Урбаном,
реализовао је све планиране рекреативне активности за шездесет запослених у ЕМС АД и издвојеним
ПД - излете до манастира Острог, старог града Котора и оближњег Бара, као и активно учешће већине
рекреативаца у разним спортско-рекреативним такмичењима са колегама из региона. Уз добру
храну, шетње поред мора, купање, бављење спортским активностима и вечерњи забавни програм,
рекреативци су „напунили батерије“ новом енергијом и на посао се вратили свежи и орни.
У такмичарском програму „IX Спортских сусрета синдиката електропреносних компанија
региона Југоисточна Европа“ учествовало је осам репрезентација са преко 300 такмичара, у 11
спортско-рекреативних дисциплина - мали фудбал, баскет 3на3, стони тенис, шах, одбојка на песку,
трчање на песку, стрељаштво, пливање, тенис, пикадо и табла (бекгемон). У репрезентацији
Синдиката ЕМС најуспешније су биле екипе фудбалера и кошаркаша, а код појединаца прва места су
освојили Вања Авдаловић (атлетика), Дорис Аћимовић (пливање) и Зоран Милинић (стрељаштво).
Специјалне захвалнице за велики допринос организацији IX и свих досадашњих регионалних
Спортских сусрета, добили су Драган Марјановић и Милован Андрић.

