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СО „Југоисток“ Ниш 
Број: 14/1. 
Ниш, 31.01.2022 године 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СО ЈУГОИСТОК НИШ ЗА 2021 ГОДИНУ 
 

У 2021 години одржанo је 3 седнице Скупштине СО, 9 редовне и 1 ванредна седница 
Извршног одбора СО, на којима су препознавани проблеми и доношене одлуке у 
циљу решавања истих. 
 
Поред текућих активности у складу са планом и програмом рада Синдикалне 
организације за 2021 годину,  почетак године сачекала је одлука Владе РС за 
реализацију последње и завршне фазе реорганизације дистрибутивне делатности. 
То подразумева издвајање електродистрибуције из система ЈП ЕПС и оснивање 
потпуно новог правног субјекта, уз сагласност Синдиката ЕПС-а. Уз план активности 
за реализацију одлуке Владе РС, примена потпуног раздвајања послова, имовине, 
возила и запослених је реализована почев од 01.03.2021 године, с тим да је завршна 
фаза поделе закључена 01.05.2021 године. Није било по жељи представника 
синдиката дистрибуција имајући у виду захтев да се формирају мали ОДС и мали 
снабдевач са по пар стотина запослених, а да сви остало пређу у ЈП ЕПС, уз 
добијања статиса огранка за дистрибуцију ел.енергије. С обзиром да је на овакав 
план дата сагласност синдиката ЕПС-а и уз мере забране окупљања више од 5 
људи, није било простора ни за какве протесте и промене. 
 
Крај 2020 и почетак 2021 године обележиле су активности синдиката на преговорима 
за закључење Посебног колективног уговора за ЈП ЕПС. Циљ је био очување 
достигнутих права у претходном ПКУ уз одређене захтеве за увећање појединих 
одредби као и преформулисање појединих нејасних чланова ПКУ за које је 
захтевано додатно тумачење, чије потписивање је реализовано крајем јануара. 
 
Паралелно с тим, реализован је Програм превенције радне инвалидности, 
рехабилитације и рекреације запослених у периоду кад су РХ центри били ван ковид 
система, при чему је обухваћено 330 запослена, од тога 225 бањских лечења и 110 
рекреација, (48 Грчка и 62 Златибор) односно 18% од укупног броја запослених. 
 
Синдикат је био ангажован на активностима за пријем електромонтера, што је 
условило доношење одлуке Владе РС и пријем 772 ел.монтера, од тога 339 на 
територији ДП Ниш 01.06.2021 године. 
 
След активности и дешавања у самом ЈП ЕПС и Синдикату ЕПС-а (односи између 
Пословодства и Синдиката и у самом Синдикату уз сазнање да нема довољно 
енергената), уз новог Послодавца за запослене у ЕДС узроковало је доношење 
одлука од стране  чланова КООР СО ЕД Србије за оснивање и регистрацију 
синдиката радника Електродистрибуције Србије, чије реализација је била 
доношењем решења о регистрацији 13.07.2021 године. Иступање из Синдиката ЕПС-
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а је била најтежа одлука јер су дистрибутери годинама уназад захваљујући 
Синдикату ЕПС-а добили пуно на правима и привилегијама за запослене. 
 
То је подразумевало допуну комплетирања документације у Министарству рада у 
смислу доношења Одлуке о иступању из Синдиката ЕПС-а (за све 5 СО , чланице 
КООР-а) и приступању Синдикату ЕДС-а, као и издавање нових решења о промени 
назива за СО. 
 
Паралелно с тим радило се на изради и потписивању нових приступница ради 
доказивања репрезентативности и остваривања права на уплату новчаних 
средстава по ПКУ од стране новог Послодавца на рачун Синдиката ЕДС-а, чиме је 
остварен континуитет примене ПКУ на запослене у ЕДС-у. Такође је извршена 
измена и допуна Правила о раду СО и Правилника о раду ФС, и пребацивање 
запослених у ЕПС Снабдевању и у Управи ЈП ЕПС у СО ЕПС Снабдевање. 
Непопуларна мера, али неопходна уз сазнање да се од 2015 не врши уплата по ПКУ 
за те запослене, а уредно су сервисирани сви захтеви тих запослених. Променом 
послодавца и почетак уплата по ПКУ искључиво за запослене у ЕДС-у , није постојао 
правни основ за њихово даље чланство у нашој СО. 
 
То је узроковало и промену Председника СО Огранка Лесковац,  чланова Скупштине 
СО, председника и чланова УО Фонда солидарниости и предефинисања 
синдикалних подружница у Огранцима. 
 
СО Огранака су поднеле захтеве Министарству рада за промену назива, као и у 
Заводу за статистику, агенцији за привредне регистре и пореској управи.  
 
Крајем календарске године је било учешћа на изради КУ код Послодавца (што је и 
била примедба државне ревизорске институције у претходном периоду, да није 
потписан код Послодавца, већ са Министарством) и учешће на изради Правилника о 
систематизацији и организацији послова у ЕДС-у и Методологије за вредновање 
радних места по систематизацији. 
 
Један од већих проблема је била активност на покретању Јавне набавке и 
реализацију циљаних систематских прегледа за ел.монтере, као и за све запослене. 
 
За синдикат је била тешка и напорна година, уз све активности и предузете радње у 
циљу очувања и заштите достигнутих права запослених. 
 
Припремљен је захтев Синдиката ЕДС-а, за приступање у Синдикат ЈП ЕПС-а по 
окончању актуелног стања, односно по дефинисању ко ће представљати и заступати 
Синдикат ЕПС-а, и чак са Синдикатом ЕПС-а у Синдикат Енергетике. 
 

                                                                                                               Председник  
                                                                                                         СО "Југоисток" Ниш 
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