Београд, _______201_.године

Уговор

- Упут број: ________

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНО-РЕКРАТИВНОГ И/ИЛИ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА
ПРЕКО Туристичке агенције ВУ ''ТАРА'' БАЈИНА БАШТА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЧЛАНА СИНДИКАТА_________________________________________

Синдикална организација____________________________________________________
Обавештавање и преузимање оверених упута обавља председник Синдикалне
организације у сарадњи са Градским одбором Синдиката.

Уговор

- Упут број: ________

Име и презиме корисника упута___________________________________
Установа _______________________________________________________
Дестинација и цена_______________________________________________
Преседник Синдикалне организације
_______________________________

Председник ГОС
Прим.др.сц Радмила Обреновић

М.П.____________________________
(п о т п и с)

__________________________М.П
(п о т п и с)

Напомена: Упућује Синдикална организација са потписом и печатом доставља ГОС на оверу.
Упут, административна забрана, понуда ВУ ''Тара'' и цене могу се преузети са сајта ГОС

Услови коришћења превентивно рекреативних и годишњих одмора по
Упуту:

1. Право коришћења имају чланови Синдиката запослених у здравству и

социјалној заштити у Београду и чланови њихових породица.
2.

Начин плаћања за:
2.1. Члана Синдиката кога упути Синдикална организација – трошкове
сноси Синдикална организација;
2.2. Члана Синдиката и чланове његове породице по Упуту - трошкове
сноси члан Синдиката на кредит, до 5 месечних рата путем
Административне забране по претходно прибављеном податку
обрачунске службе о кредитној способности члана Синдиката;
чековима грађана и/или на други одговарајући начин;
Напомена: АЗ доставља ТА ВУ ''Тара'' председнику Синдикалне
организације у 2 примерка (од тога један примерак се доставља
обрачунској служби у Установи);

2.3. Члана Синдиката кога упути Градски одбор Синдиката
запослених у здравству и социјалној заштити Београда (на основу
критеријума), - трошкове превентивно – рекративног одмора сноси
Градски одбор Синдиката.
Члан Синдиката који користи одмор по Упуту по било ком од наведених
основа, као и чланови његове породице остварују право на попуст од
5% важеће цене на дан уплате.
За чланове синдиката који болују од тешких и хроничних болести потребно
је мишљење о индикацији надлежног лекара..
За реализацију упута у Установи одговоран је Председник, односно повереник
Синдикалне организације и гарант да ће члан Синдиката – корисник Упута за њега и
чланове његове породице измирити обавезе за искоришћени одмор, с тим да уколико члан
Синдиката из било којих разлога то не учини, трошкове сноси Синдикална организација.

М.П.

