Централа Синдиката ЕПС
Број:
Датум: 17.01.2014. године
Београд

ИЗВОД ИЗ
ЗАПИСНИКА
Са IX седнице Извршног одбора Синдиката радника ЕПС-а
одржане
17.01.2014.године у пословној згради ЈП ЕПС, Балканска 13 са почетком у 11:00
сати
______________________непотребно изостављено___________________________
Тачка 2.
Информација о активностима Синдиката у вези:
- Захтева Синдиката радника ЕПС за исплату позајмице, у висини од
50.000,оо динара по запосленом;
- Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору;
- Измене и допуне Закона о раду;
- Услова рада и недостатка средстава за рад;
- Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (забрана
запошљавања корисницима јавних средстава до 31.12.2015. године)
______________________непотребно изостављено___________________________
ОДЛУКА
1. Обавезује се председник Синдиката радника ЕПС да Влади Републике Србије
(председнику Владе, првом потпредседнику Владе, Министарству енергетике,
развоја и заштите животне средине, Министарству привреде, Министарству
финансија) и пословодству ЈП ЕПС, ДОСТАВИ ДОПИС у коме тражи хитно
заказивање састанка на следеће теме:
- Измене и допуне Закона о раду;
- Услови рада и недостатка средстава за рад;
- Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему (забрана
запошљавања корисницима јавних средстава до 31.12.2015. године)
- Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору;
- Статус издвојених предузећа –предлог Закона о приватизацији;
- Објекти друштвеног стандарда;

Захтев Синдиката радника ЕПС за исплату позајмице, у висини од 50.000,оо
динара по запосленом;
2. У случају да представници Владе Републике Србије (наведени у тачки 1.
Одлуке) и пословодство ЈП ЕПС не закажу састанак у року од 5 дана од дана
достављања Дописа Синдикат радника ЕПС НАЈАВИЋЕ ГЕНЕРАЛНИ ШТРАЈК, у
складу са Законом.
-

3. Обавезују се све синдикалне организације у оквиру Синдиката радника ЕПС да,
са овом Одлуком и достављеним Дописом, непосредно упознају запослене,
сазивањем зборова који ће се одржати 22.01.2014. године (среда) са почетком у
08:00 часова.
______________________непотребно изостављено___________________________

Председник Главног одбора
Синдиката радника ЕПС-а
________________________
Милан Ђорђевић

