Нови Сад, 21.05.2018. године

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ СЕ УПУЋУЈЕ НА
РЕКРЕАТИВНИ ОДМОР ПО ПРЕДЛОГУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
На основу следећих Критеријума формира се Листа редоследа одређивања запослених
који се упућују на рекреативни одмор по предлогу синдикалне организације Филозофског
факултета:
1. Запослени први пут стиче право на упућивање на рекреативни одмор, по предлогу
синдикалне организације Филозофског факултета, након навршених пет година рада на
факултету.
2. Радно искуство-радни стаж у континуитету остварен у радном односу код послодавца,
запосленом, за сваких навршених 5 година радног стажа – припада по 1 бод .
3. Социјални услови под којима запослени живи и здравственог стања запосленог и члана
његове породице:
а) запосленом којем је утврђена професионална болест или оштећење узроковано
професионалном болешћу, у складу са налазом специјалисте медицине рада на основу
Правилника о утврђивању професионалних болести – припада 2 бода,
б) запосленом родитељу, самохраном родитељу, усвојитељу, старатељу и хранитељу
детета/деце до 18 година живота – припада 1 бод,
ц) запосленом родитељу, усвојитељу, старатељу и хранитељу који у породичном
домаћинству издржава дете (рођено у браку или ван брака, усвојеника, штићеника,
храњеника) старости до 18 година које има сметње у психофизичком развоју – 2 бода,
д) запосленом којем је трајно смањена способност за рад због промена у здравственом
стању проузрокованих повредом ван рада – припада 1 бод.
4. Између два упућивања на рекреативни одмор по предлогу синдикалне организације,
мора да протекне најмање пет година.
5. Уколико запослени (који је на реду за упућивање) одбије предлог синдикалне
организације да се упути на рекреативни одмор из неоправданих разлога, аутоматски се
пребацује на последње место на Листи редоследа.

6. Уколико запослени (који је на реду за упућивање) због организације посла или болести
није у могућности да користи рекреативни одмор, први је на реду у следећој
одговарајућој понуди.
7. Уколико је запосленом остало још годину дана до остваривања права на пензију, а није
на реду за упућивање на рекреатвни одмор по предлогу синдикалне организације и био је
упућен само један пут (бања/море), има право првенства – без обзира на ком се месту
налази на Листи редоследа, у коришћењу права на рекреативни одмор пре престанка
радног односа.
8. Критеријуми за одређивање запослених који се упућују на рекреативни одмор по
предлогу синдикалне организације Филозофског фскултета примењују се од 01.05.2018.
године.
9. Право да конкуришу имају чланови синдиката Филозофског факултета.
10. Пријаве се подносе од првог до десетог у месецу комисији у саставу:
1.
2.
3.
4.

др Гордана Бурсаћ – председник комисије
др Владимир Баровић – члан
Славко Ђерић – члан
Сузана Савић – члан

11. Запослени подносе захтев на gordana.bursac@ff.uns.ac.rs

ПРЕДСЕДНИК
СИНДИКАТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
Снежана Ровчанин

