
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ 
за запослене у Дирекцији Огранка „Колубара“ и 

Организационој целини  „Пројект“ 
Радници Дирекције и Организационе целине „Пројект“ који су 
заинтересовани за  рехабилитацију у 2022. години, дужни су да доставе 
следећу документацију : 
1.читко попуњену пријаву за рехабилитацију (пријава се може узети код 
повереника синдикалне подружнице или преузети са сајта –
www.sindikatdirekcije.org.rs) 
2. препоруку издату од стране изабраног  лекара или лекара специјалисте 
( препорука треба да садржи детаљан опис дијагнозе болести, с обзиром да 
здравствени картон запосленог неће бити на располагању лекару приликом 
утврђивања степена обољења запосленог. Уз потврду доставити и копије 
извештаја лекара специјалисте са описом дијагнозе болести, ради 
комплетније документације). 
ПРИЈАВА СА КОМПЛЕТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА :  
 

- Горњу Трепчу I смена – 09.05 - 19.05. и  II смена 19.05 - 29.05.  
- Ковиљача I смена – 15.05 - 25.05. и  II смена 25.05 - 04.06. 
- Врњачка бања I смена 14.05 - 24.05. и  II смена 24.05 - 03.06. 

 
- ЛИЧНО СЕ ПРЕДАЈУ У ЦЕНТРАЛИ СИНДИКАТА ДИРЕКЦИЈЕ 

ЗАКЉУЧНО СА    30.04.2022.ГОДИНЕ ДО 15,00 ЧАСОВА. 
 

-  ЗА СВЕ ОСТАЛЕ СМЕНЕ И ДЕСТИНАЦИЈЕ ЛИЧНО СЕ ПРЕДАЈУ У 
ЦЕНТРАЛИ СИНДИКАТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗАКЉУЧНО СА    
20.05.2022.ГОДИНЕ ДО 15,00 ЧАСОВА. 
 

НАКОН ИСТЕКА НАВЕДЕНОГ РОКА ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ ПРИМАТИ. 
Право на коришћење рехабилитације у току календарске 2021.године не 
могу остварити запослени који су : 

1. користили рехабилитацију у  складу са чл.6. Критеријума о начину 
расподеле рех.и рек.запослених намењених за превенцију радне 
инвалидности.(увид на сајту Дирекције) 

2. добили упут за рехабилитацију , нису отишли на исту , а изостајање 
са рехабилитације нису оправдали 

Напомена : 
-смене трају десет дана , 
-запослени за време коришћења рехабилитације има право на плаћено 
одсуство( члан 18. тачка 16. КУ) 
-након завршене рехабилитације запослени добија оверену отпусну 
листу од стране ординирајућег лекара чију копију мора доставити 
Комисији заштите на раду и заштите животне средине Синдиката 
Дирекције у року од пет (5) дана од дана повратка са рехабилитације 



- уколико запослени не достави отпусну листу надлежној Комисији или 
не испоштује рок од 10 дана предвиђен за  рехабилитацију, а не достави 
доказ којим би оправдао изостајање са рехабилитације, губи право на 
рехабилитацију  у наредних 5 година , а плаћено одсуство ће се путем 
рекламације умањити за онолико дана за колико није наменски користио 
рехабилитацију. 
-У прилогу Обавештења Списак бања по дестинацијама и сменама.За 
бање које због „Ковида19“ су и даље ковид болнице или нису још добиле 
сагласност Министарства здравља за пријем пацијената,  запослени ће 
се  накнадно пријављивати. 

СИНДИКАТ ДИРЕКЦИЈЕ 
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