ОДБОР ЗА БЗР
ЈП ЕПС
ОГРАНАК ТЕНТ д.о.о.
ЗАПИСНИК
Са редовне седнице Одбора за БЗР одржане дана 05.03.2021 године у сали
Инвестиција са почетком у 11.00ч.
Присутни чланови Одбора:
1. Боривоје Џомбић – Пред.Одбора за БЗР
2. Бобан Ивановић - заменик Пред.Одбора за БЗР
3. Драган Станковић – члан
4. Марина Чолић Лековић - члан
5. Зоран Ивановић – члан
6. Драган Димић - члан

Оправдано одсутни:
1.Бранимир Стојановић - члан
Присутни по позиву:
1. Славица Вујошевић дир.корп.послова
2. Дејан Којић-Синдикат ЕПС ТЕНТ-а
3. Ненад Грујић дир.Службе БЗР ЕПС-а
4. Мирјана Домић – мед.рада
5. Данијела Ружичић – секретар Одбора за БЗР
6. Дејан Јанковић вођа смене Обезбеђења
7. Зоран Сердаревић вођа смене Обезбеђења

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Годишњи извењтај БЗР и ЗОП-а (Бобан Ивановић и Марина Чолић Лековић)
3. Реализација ОХСАС циљева за 2020 годину (Бобан Ивановић и Марина Чолић
Лековић)
4. Разно

Тачка 1
На предлог Председавајућег дневни ред усвојен једногласно.
Записник са претходне седнице је усвојен једногласно.

Тачка 2
Председник Одбора за БЗР и ЗОП дао је уводну реч Бобану Ивановић и Марини Чолић
Лековић.Они су путем видео бима детаљно показали и објаснили Извештај БЗР и ЗОП –
а за 2020 годину .Извештај је свеобухватан и у Прилогу је овог Записника.Од стране
Медицине рада и М.Домић је узела учешће у дискусији по питању здравља
запослених.
Закључак: Одбор за БЗР је једногласно усвојио овај Извештај са акцентом
Пословодству да предлог мера буде проучен и да се има у виду које мере треба
предузети.

Тачка 3
Бобан Ивановић је поднео детаљан Извештај – о реализацији ОХСАС циљева за 2020
годину Одбору за БЗР , који је такође детаљан и свеобухватан.
Закључак: Одбор је исти усвојио једногласно Одлуком.

Тачка 4
Покренуто је питање заштитног напитка и као такво је директно упућено
дир.корп.послова Славици Вујошевић.Она је узела на себе обавезу да то утврди како и
на који начин је могуће остварити права запослених слична као у осталим чланицама
делова ЕПС-а.
Закључак: Одбор за БЗР је сагласан са тим ставом.
Покретање захтева за стаж са увећаним трајањем као и покретање захтева за плаћену
получасовну паузу,вођама смена из Службе Обезбеђења.Председник Одбора за БЗР
Б.Џомбић је изнео своје мишљење, како је нелогично да дато радно место (вођа смене
Службе за обезбеђење ) нема ни бенефицију а ни плаћену получасовну паузу обзиром
да су то лица која дуже дуге цеви, иду у пратњу новца и немају могућност коришћења
получасовне паузе .Присутни Дејан Јанковић такође износи свој став и каже да није у
питању материјална сатисфакцијавећ је то понижење самог радног места.

Закључак : Одбор за БЗР се слаже са изнетим ставовима и препоручује Пословодству
да се позабави са овим проблемом, а уједно препоручује руководиоцу Сектора за БЗР и
ЗОП М. Драгутиновићу да прати активности по овом случају.
Руковаоци ХПК имају проблем који већ дужи период није решен обзиром да ово тело
поново указује на дати проблем.Наиме ради се о томе да је реконструкцијом дела
погона укинут мокри чвор запосленима у том делу погона.
Закључак:Одбор за БЗР захтева од шефа Службе Хемије да се позабави овим случајем,
а директору Производње за ТЕНТ А препоручује да се исти што хитније реши, обзиром
на здравље запослених.
Б.Џомбић је на иницијативу радника Допреме 1 и Допреме 2 изнео проблем
нивелације кабина копача 1 и 2 . Ради се о томе да када се врши копање командна
кућица копача треба да има нивелацију, што у овом случају није тако.
Закључак: Одбор за БЗР се слаже са уоченим проблемом и препоручује Шефу Службе
Производње за Д 1 и Д 2 Драгану Чолић да се истим позабави како би се уочени
недостаци отклонили.Такође се скреће пажња да треба појачати чишћење трака копача
и одлагача као и самог поларног круга, а све због приступа РО и сигурности при
интервенцијама.

Овим путем Одбор за БЗР упућује захвалност Синдикату ЈП ТЕНТ и
Синдикату ЈП ЕПС ТЕНТ на помоћи запосленима јер су у критичним
моментима свим запосленима обезбеђивали маске, алкохол и друга
заштитна средства битна за здравље и безбедност запослених на раду.

Састанак завршен у 13.00 ч

Секретар Одбора за БЗР Предс.Одбора за БЗР
Данијела Ружичић
_____________________

Боривоје Џомбић
______________________

Доставити:

1. Боривоје Џомбић – Пред.Одбора за БЗР
2. Бобан Ивановић - заменик Пред.Одбора за БЗР
3. Драган Станковић – члан
4. Марина Чолић Лековић - члан
5. Зоран Ивановић – члан
6. Драган Димић – члан
7. Данијела Ружичић секретар Одбора за БЗР
8. Горан Лукић директор
9. Милан Петковић директор
10. Славица Вујошевић директор
11. Милан Драгутиновић БЗР и ЗОП
12. Ненад Грујић дир.Службе БЗР ЕПС-а
13. Мирјана Домић – мед.рада
14. Весна Стевић СЛ.Хемије
15. Драган Чолић Служба Производње
16. Славиша Копитић Предс.Синд.ЕПС ТЕНТ
17. Љубинко Васиљевић Предс.Синд.ТЕНТ-а
18. Дејан Којић-Синдикат ЕПС ТЕНТ-а
19. Дејан Јанковић вођа смене Обезбеђења

