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Београд, 22. 08.2008. године

СЕМИНАР НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ, ХОТЕЛ «СРЕБРНО ЈЕЗЕРО»
ОД 21. до 25. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ
Поштовани-а колега-це,
У складу са Планом активности за 2008. годину и одлуком
Председништва, Самостални синдикат хемије и неметала Србије организује
семинар у периоду од 21. до 25. октобра 2008. године, на Сребрном
језеру, хотел «Сребрно језеро».
На семинару ће се обрадити следеће

ТЕМЕ
1. КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
а) Примена Општег колективног уговора
б) Актуелна питања израде колективних уговора код послодаваца
в) Безбедност и здравље на раду у колективном уговору код
послодавца
г) Информација о Гранском колективном уговору

2. АКТУЕЛНА ПИТАЊА КОНТРОЛЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ
ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА
3. ПОСЛЕДИЦЕ
РАСКИДА
УГОВОРА
О
ПРОДАЈИ
ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА И УЛОГА АКЦИЈСКОГ ФОНДА
4. ЗАКОНСКИ ПРОЈЕКТИ
а) Измене и допуне Закона о раду
б) Измене и допуне Закона о здравственом осигурању
в)
Нацрт
закона
о
професионалној
рехабилитацији
и
запошљавању особа са инвалидитетом
г) Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пензијском и
инвалидском осигурању
д) Предлог закона о удружењима
ђ) Предлог закона о социјалном становању
е) Предлог закона о мировању и отпису дуга по основу доприноса
за обавезно здравствено осигурање

5. МОТИВАЦИЈА – ИНТЕРАКЦИЈА
6. МОБИНГ

*

*

*

Смештај учесника 21. октобра почев од 13 сати. Пансион почиње са
ручком, а завршава се 25. октобра са доручком.
Смештај је у двокреветним и трокреветним собама.
Трошкови семинара су на терет учесника и по једном учеснику износе
9.800,00 динара – исто као октобра прошле године.
Пријављивање учесника (ПРИЈАВА – у прилогу) извршити најкасније до
30. септембра 2008. године.
Уплату за укупан број ваших учесника (ПРЕДРАЧУН И РАЧУН – у прилогу)
извршити на текући рачун Самосталног синдиката хемије и неметала Србије,
број: 355-1028547-57, Војвођанска банка Нови Сад, филијала Београд, с
назнаком: «за семинар» и то на следећи начин: 50% до 30. септембра 2008.
године – чиме потврђујете ваше учешће, а остатак до 15. новембра 2008.
године.
Пријаву за семинар попуните, оверите потписом и печатом и фотокопију
пријаве доставите нама на факс: 011/32-32-907. Предрачун попуните и
доставите вашој стручној служби ради уплате.
Молимо да се доследно придржавате утврђених услова и рокова.
За све неопходне информације јавите се чим добијете овај допис.
Контакт: Томислав Тановић - Тане
мобилни: 063/281-100
тел./факс: 011/32-32-907.
телефон: 011/33-35-214 и 011/33-35-215
Очекујемо ваш долазак.

С поштовањем,
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ
ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ
Председник
Љубиша Несторовић

