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КРИТЕРИЈУМИ И ПРОЦЕДУРА
По којима ће се запослени у Огранку ТЕНТ упућивати на рехабилитацију у току 2018.године.
- Право на коришћење рехабилитације имају сви запослени у Огранку ТЕНТ;
- Запослени у једној календарској години може користити рехабилитацију у трајању од 10 дана и коришћење рехабилитације
искључује могућност коришћења и рекреације;
- Период коришћења одређених РХ центара биће прецизиран за сваки РХ центар посебно;
-Одлуку у који ће се РХ центар запослени упутити доноси медицина рада;
- Запослени се опредељује за један од понуђених термина који су наведени у овим критеријумима , а коначну одлуку о
термину упућивања доноси директор дела Огранка или лице које он овласти (непосредни руководилац) уз уважавање како
процеса рада тако и жеље , потребе и могућности запосленог;
- Подношење пријаве се врши лично у просторијама матичне синдикалне организације у оквиру Синдиката ЕПС ‘’ТЕНТ’’;
- Рок за подношење пријава је 28. април 2018. године;
- Запослени је дужан да пријаву потпише лично и попуни је читко са свим траженим подацима;
- Синдикат ЕПС ТЕНТ је у обавези да спискове свих запослених који су се пријавили за рехабилитацију достави директорима
Огранка као и директорима делова Огранка како би се благовремено термини коришћења рехабилитације усагласили;
- Директори Огранка и делова Огранка или лица која они овласте , дужни су да у року од 7 дана по добијању спискова из
претходног члана , Синдикату ЕПС ТЕНТ Обреновац доставе спискове са потврђеним или измењеним терминима коришћења
рехабилитације за сваког запосленог.
- Синдикат ЕПС ТЕНТ је у обавези да служби и одбору БЗР достави спискове запослених са терминима у којима им је
одобрено коришћење рехабилитације на основу чега се запосленом издаје упут;
- Запослени је дужан да упут преузме лично из службе БЗР најкасније 7 дана пре термина коришћења.
- Запослени је дужан да лично преузме решење за плаћено одсуство из кадровске службе;
- У случају да запослени из неоправданих разлога и без обавештења синдиката напусти РХ центар пре времена у односу на
период на који је упућен сноси трошкове у целости за онолико дана колико је раније напустио РХ центар и губи право на
коришћење рехабилитације и рекреације у наредне две године;
- Превоз се организује за запослене и то за групе са најмање пет запослених само у терминима који су одређени овим
критеријумима. Уколико овај услов није испуњен , запослени трошкове превоза сноси лично без права надокнаде трошкова.
- У трошковима рехабилитације Синдикат ЕПС ТЕНТ за сваког запосленог учествује са 20.000,00 без обзира за који се РХ
центар запослени определи. Разлику до пуног износа плаћа запослени отплатом на рате до краја 2018. године.
- Запослени може да пријави и чланове уже породице и у њиховим трошковима учествује 100% са могућношћу отплате на
рате до краја 2018.године.
- Запослени не може у своје име коришћење рехабилитације уступити било ком другом лицу.
- Пријаве за раднике сменског синдиката ће се обављати искључиво у Синидкату ЕПС ‘’ТЕНТ’’
- Све додатне информације могу се добити у својим синдикалним организацијама:
ТЕНТ А: 011/8754940 , ТЕНТ Б: 011/8721851 , ТЕК: 011/8162162 , ТЕМ:064/8852694

РХ ЦЕНТРИ
На основу понуда које су достављене Синдикату ЕПС ТЕНТ од стране РХ центара, као и на основу закључка
производно-техничког колегијума ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ запослени се могу пријавити, у складу са својим здравственим
потребама, за један од доле наведених РХ центара по истакнутим условима и у наведеним терминима.
Цена подразумева коришћење рехабилитације у двокреветним собама у трајању од 10 дана на бази пуног пансиона и
укључени БЕО дан, a боравишна такса плаћа се на лицу места у зависности од бање за коју се одлучите. Доплате за коришћење
једнокреветних соба запослени плаћају у целости.
1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „МЕРКУР“ ВРЊАЧКА БАЊА
Цена у двокреветној соби 42.600,00 + боравишна такса 120,00 и осигурање 35,00 динара по особи и дану.
Доплата за једнокреветну: 5.000,00 за 10 дана и резервација за једнокреветну собу запослени врши лично на бр 036/618865
и 036/618860 ;

10.05.-20.05.

20.05.-30.05.

30.05.-09.06.

09.06.-19.06.

19.06.-29.06.

29.08.-08.09.

18.09.-28.09.

28.09.-08.10.

08.10.-18.10.

18.10.-28.10.

2. РХ ЦЕНТАР БАЊА КОВИЉАЧА- ХОТЕЛ „ROYAL“
Цена у двокреветним и трокреветним собама : 41.000,00 + боравишна такаса 60,00 динара по особи и дану.
07.06.-17.06.

17.06.-27.06.

05.09.-15.09.

15.09.-25.09.

25.09.-05.10.

05.10.-15.10.

15.10.-25.10.

29.09.-09.10.

09.10.-19.10.

19.10.-29.10.

25.10.-04.11

3. ПРОЛОМ БАЊА- ХОТЕЛ „РАДАН“
Цена у двокреветним собама : 41.100,00
11.05.-21.05.

31.05.-10.06.

09.09.-19.09.

19.09.-29.09.

4. ЛУКОВСКА БАЊА – ХОТЕЛ „ЈЕЛАК“ И „КОПАОНИК“
Цена у двокреветним собама : 41.100,00
У који ће хотел бити корисник смештен зависи од слободног капацитета и не може се унапред бирати
11.05.-21.05.

21.05.-31.05.

31.05.-10.06.

09.09.-19.09.

19.09.-29.09.

29.09.-09.10.

09.10.-19.10.

19.10.-29.10.

5. НИШКА БАЊА – ХОТЕЛ „РАДОН“
Цена у двокреветним собама : 38.000,00+боравишна такса 130,00 динара по особи и дану.
Доплата за 1/1 собу је 9.000,00 за десет дана.
Доплата за апартман је 18.000,00 по особи за десет дана.
11.05.-21.05.

21.05.-31.05.

31.05.-10.06.

09.09.-19.09.

19.09.-29.09.

29.09.-09.10.

09.10.-19.10.

19.10.-29.10.

6. АТОМСКА БАЊА ГОРЊА ТРЕПЧА - ХОТЕЛ „ВУЈАН“
Цена у двокреветној соби: 39.500,00
02.06.-12.06.

03.09.-13.09.

01.10.-11.10.

7. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „ЗЛАТИБОР“ ЧИГОТА
Цена у двокреветној соби: 42.000,00+ боравишна такса 120,00 и осигурање 15,00 динара по особи и дану.
Доплата за једнокреветну је 4.000,00 за десет дана
03.09.-13.09.

13.09.-23.09.

23.09.-03.10.

03.10.-13.10.

8. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ИВАЊИЦА“
Цена у двокреветној соби : 25.100,00
Доплата ако сам користи двокреветну собу 10.000,00 за 10 дана.
02.06.-12.06.

12.06.-22.06.

22.06.-02.07.

01.09.-11.09.

11.09.-21.09.

21.09.-01.10.

01.10.-11.10.

11.10.-21.10.

21.10.-31.10.

9. СОКОБАЊА – ХОТЕЛ „БАНБУС“
Цена :29.000,00 + бор.такса 70,00 динара на лицу места.
Доплата за 1/1 собу је 13.500,00 за десет дана.
31.05.-10.06.

10.06.-20.06.

20.06.-30.06.

30.06.-10.07.

10.07.-20.07.

20.07.-30.07.

30.07.-09.08.

09.08.-19.08.

19.08.-29.08.

29.08.-08.09.

08.09.-18.09.

18.09.-28.09.

10. ВРАЊСКА БАЊА
Цена у двокреветној соби : 28.000,00+ боравишна такса 130,00 динара по особи и дану.
Доплата ако користи сам двокреветну собу је 5.000,00, а ако користи сам апартман 10.000,00
17.05.-27.05.

27.05.-06.06.

06.06.-16.06.

16.06.-26.06.

21.09.-01.10.

01.10.-11.10.

11.10.-21.10.

21.10.-31.10.

01.09.-11.09.

11.09.-21.09.

11. ’’СЕЛТЕРС’’МЛАДЕНОВАЦ
Цена у двокреветној соби: 32.000,00

Термини:
По резервацији у ‘’СЕЛТЕРСУ‘’на број 011/8241-100

СИНДИКАТ ЕПС ‘’ТЕНТ’’

