Република Србија
Републички хидрометеоролошки завод
Број:
Дана:
Београд
У складу са члановима 7 и 35. Закона о државној управи (“Службени гласник Републике
Србије“ број 79/05), чланом 7. Закона о спречавању злостављања на раду ( „Сл. Гласник РС“ број.
36/2010) и члановима 4-7 Правилника о правилима понашања послодавца и запослених у вези са
превенцијом и заштитом од злостављања на раду („Сл.гласник РС“, број 62/2010), доносим
РЕШЕЊЕ
О ОВЛАШЋЕНИМ ЛИЦИМА
У ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА
1. Одређују се лица која су овлашћена у поступку заштите од злостављања:
а)

Јулијана Анђеловић и
Славица Ђуровић, дипломирани правници, као лица за подршку, коме запослени који сумња
да је изложен злостављању може да се обрати ради пружања савета и подршке;
б)

Оливера Јовановић, председник Самосталног синдиката РХМЗ;
Срђан Милакара, члан Одбора Самосталног синдиката РХМЗ;
Милан Вукмировић, председник синдиката „Независност“ РХМЗ;
Тања Раденковић, члан Одбора синдиката „Независност“ РХМЗ;
као лица која су овлашћена за покретање поступка за заштиту од злостављања.
в) Лица на листи посредника са циљем вођења поступка посредовања у поступку за заштиту од
злостављања на раду:
Ранко Бабић, као одговорно лице за безбедност и здравље на раду;
Драган Ђукић, дипл. метеоролог;
Ружица Радовановић Булић, дипл. метеоролог;
Тања Мајсторовић, дипл. метеоролог;
Гордана Радовановић, дипл. економ;
Часлав Станојевић, дипл. метеоролог;
Радоје Јевтић, инж. маш;
Петар Ђуричин, грађ. тех;
Слободан Милићевић, мет. тех;
Јасминка Смаилагић, дипл. метеоролог;
Милица Надеждић, дипл. инж. техн.
Срђан Марјановић, дипл. инж. грађ.
Зоран Васиљевић, дипл. метеоролог;
Вељко Чолић, мет. тех.
За посредника може бити изабрано лице које ужива поверење страна у спору.
Посредник је неутрална особа која посредује између страна у спору у циљу решавања њиховог
спорног односа.
Посредник је дужан да поступа независно и непристрасно.
2.

Ово решење ступа на снагу одмах.

3.

Решење доставити: Овлашћеним лицима из решења и Писарници РХМЗ.

4. Ово Решење објавити на огласној табли РХМЗ и на сајт РХМЗ.
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