Прва превенција радне инвалидности од 17. до 24. јуна 2018. године у хотелу „Ђердап“ у Кладову
Аутобуски превоз, смештај у двокреветним и трокреветним собама и комплетна пансионска услуга, организоване тематске вечери, посета
Лепенском виру, посета манастиру Буково са дегустацијом вина, посета и разгледање ХЕ „Ђердап“, вожња бродом „Ђердап“, учешће на
спортским сусретима електропреносних компанија Југоисточне Европе и на такмичењу у кувању рибље чорбе „Златни котлић СЕМС“.
Кладово је познато по ванредним природним лепотама, гостољубивости и отворености својих грађана и Хидроенергетском и пловидбеном
систему Ђердап са једном од највећих европских хидроелектрана са двостепеном бродском преводницом. На подручју Кладова налазе се
стубови Трајановог моста уз античко насеље Понтес, Трајанова царска табла код деонице истоименог пута, римски војни логор Дијана, остаци
аустријске тврђаве Елизабетфорт, турска тврђава Фетислам, манастир Свете Тројице, национални парк Ђердап са заштићеним резерватом
флоре и фауне, мноштвом пећина и ванредно лепим природним амбијентом, два мала вештачка језера у склопу шеталишног комплекса,
археолошки музеј Ђердапа, градска чаршија претворена у пешачку зону, са очуваним староварошким фасадама приземних кућа и низом
кафића са летњим баштама, пристаниште, спортско рекреативни центар „Језеро“ и омладински спортски камп Караташ.
− Партиципација за учеснике рекреације износи 6.000 динара, с тим што ће се обустава извршити у четири једнаке месечне рате по
1.500 динара до коначне исплате дуга, почев од исплате зараде за месец Јун.
− Заинтересовани запослени, првенствено на радним местима са посебним условима рада, треба да доставе попуњене пријавне
обрасце председнику своје синдикалне подружнице најкасније до 25. маја 2018. године.
− За све додатне информације у вези „пролећне рекреације“ заинтересовани запослени могу да се обрате вођи пута Драгану
Марјановићу (064-8408-220), а за спортско-рекреативни део Владимиру Смилићу (064-8408-728).

ПРИЈАВА ЗА ПРВУ РЕКРЕАЦИЈУ
КЛАДОВО
Од 17. до 24.06.2018. године
Матични број у ЕМС АД:

Име и презиме:
Организациони део Друштва:

Да одсуствовање са посла наведеног запосленог у наведеном периоду не ремети
процес рада, потврђује и његово одсуство одобрава непосредни руководилац:

АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА
На основу Одлуке са XXIV седнице Извршног одбора Синдиката ЕМС од 30.03.2018. године и на захтев
запосленог да му се одобри коришћење услуга рекреације доносим следеће:

РЕШЕЊЕ
о стављању административне забране на зараду
, матични број у ЕМС АД:

запосленог
орг. део Друштва

,

у износу од 6.000 динара за корисника, с тим што ће се

обустава извршити у четири рате по 1.500 динара, почев од исплате зараде за месец Јун 2018. године
о
ИЗНОС ОВЕ ЗАБРАНЕ УПЛАЋИВАТИ НА ТЕКУЋИ РАЧУН
СИНДИКАТА ЕМС БРОЈ: 160–274035–46

Одговорно лице
за финансијску службу

Председник Ресора за стандард
Драган Марјановић

______________________

______________________________

ОВИМ ИЗЈАВЉУЈЕМ ДА САМ САГЛАСАН ДА СЕ НА МОЈУ ЗАРАДУ СТАВИ АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА ПО
ОВОМ РЕШEЊУ

Датум: _________________

Потпис запосленог: ______________________________

