
 

 

 

Активности Синдиката ЕМС у условима ванредног стања 

 

Због ванредног стања на територији Републике Србије, које је уведено због пандемије вируса „SARS-CoV2“, 
све активности синдикалних подружница су координиране са Централом Синдиката ЕМС која се активно 
укључила у рад Штаба за оперативно деловање ЕМС АД и заједно са пословодством учествовала у пружању 
помоћи запосленима. Посебна пажња је била посвећена запосленима који су били ангажовани на радним 
задацима, запосленима који су због тежих болести били у самоизолацији, као и хоспитализованим 
запосленима и породицама преминулих радника. 

Одмах по доношењу Уредбе о мерама за време ванредног стања, приоритетне акције Централе Синдиката 
ЕМС и Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, 
у сарадњи са Штабом за оперативно деловање ЕМС АД, биле су ургентне набавке средстава препоручених 
за личну превентивну заштиту и дезинфекцију површина, која је дистрибуирана свим деловима Друштва. 

Са циљем да се запосленима помогне да на што лакши начин превазиђу последице проузроковане 
пандемијом, на предлог Синдиката ЕМС одложен је почетак враћања позајмице до обрачуна зараде за јун 
месец 2020. године. 

Због ванредног стања друга седница Скупштине Синдиката ЕМС одржана је електронским путем 
03.04.2020. године. Усвојени су извештаји о раду Централе Синдиката ЕМС и Фонда солидарности ЕМС у 
2019. години и планови Централе СЕМС за 2020. годину, као и допуњен и пречишћен текст Правилника о 
раду Фонда солидарности ЕМС. Због пандемије су, осим хуманитарних и превентивних, пролонгиране све 
редовне планске активности. 

Секција добровољних давалаца крви Синдиката ЕМС се укључила у акцију Завода за трансфузију крви 
Војводине, која је организована 18.03.2020. године, у Новом Саду и Србобрану. Као и увек, велики број 
запослених у ЕМС АД РЦО „Нови Сад“ одазвао се позиву и донирао крв која ће многима спасити животе. 
Наши запослени су још једном показали велику хуманост и емпатију, поготово у време ванредног стања, 
које нас је још више ујединило и оснажило. 

Тим за превентивно деловање ЕМС АД је донео одлуку да се термини коришћења заједничког програма 
Послодавца и Синдиката којим се обезбеђује оболелом или повређеном запосленом продужена 
рехабилитација у случају постојања болести и повреда, накнадно договоре са корисницима и уговоре са 
специјалним болницама које имају пословну сарадњу са Ресором за стандард, превенцију радне 
инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС: Бања Ковиљача, Бања Кањижа, Врњачка 
Бања, Соко Бања, Нишка Бања, Пролом Бања, Луковска Бања и Чигота Златибор. Планирано је да у 2020. 
години лица задужена за БЗР у ЕМС АД, у сарадњи са синдикалним повереницима, на основу пријава 
запослених, одреде 60 оболелих или повређених радника за програм десетодневне медицинске 
рехабилитације стационарног типа. 

На 17. редовној седници Извршног одбора Синдиката ЕПС, одржаној 22.04.2020. године, где су сви 
председници синдикалних организација oве синдикалне централе поднели извештаје о синдикалним 
активностима у време ванредног стања, одлично је оцењен извештај Радомира Петровића, председника 
Синдиката ЕМС, који је реферисао о активностима и мерама које су предузели Синдикат и Послодавац у 
Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и издвојеним привредним друштвима „Електроисток 
Изградња“ и „Електроисток Пројектни биро“, у циљу заштите ангажованих запослених од могуће заразе 
вирусом „SARS-CoV-2“, помоћи оболелим колегама и помоћи породицама преминулих колега од болести 
„COVID-19“. 

Сајт СЕМС је, као службено гласило Синдиката ЕМС, на посебно отвореној страници „Ванредно стање“ 
благовремено информисао све заинтересоване о предузетим државним и компанијским мерама, 
одлукама и препорукама, у вези пандемије корона вируса. 

 


