СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ДИРЕКЦИЈА БАСЕНА "КОЛУБАРА"
ЛАЗАРЕВАЦ
БРОЈ: 588
ДАТУМ : 29.12.2017. године
ЛАЗАРЕВАЦ
ЗАПИСНИК
Са 1. конститутивне седнице Одбора Синдикалне организацијe
Дирекција Басена "Колубара" одржане 29.12.2017. године сa почетком у
09,00 часова, у просторијама Синдиката у улици Карађорђева број 25, у
Лазаревцу.
Седници су присуствовали : Мијатовић Дејана, Станојевић Божидар,
Живановић
Снежана,
Живановић
Славица,
Милошевић
Милош,
Радосављевић Тамара, Петковић Иван, Вићентијевић Гордана
и
Миљевић Тања.
Списак присутних налази се у прилогу записника.
Седницу је отворила и истом председовала председник Синдикалнe
организацијe
Дирекција Басена "Колубара" из претходног сазива,
Мијатовић Дејана, на чији предлог је једногласно усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са претходне 36.седнице Одбора
2. Усвајање Извештаја Изборне комисије Синдикалне организације
Дирекција
Басена
„Колубара“
Лазаревац
о
Јединственим
синдикалним изборима Синдиката радника Електропривреде Србије,
у Синдикалној организацији Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац
3. Верификација мандата члановима Одбора Синдикалне организације
Дирекције и
избор синдикалних активиста у органе СОК-а и
Синдиката радника ЕПС-а :
4. Верификација председника и потпредседника Одбора Синдикалне
организације Дирекције у складу са Појединачним споразумом из члана
22 . Правила за избор чланова Oдбора и органа Синдикалне
организације ЕПС „Колубара“ Лазаревац и за избор чланова одбора и
органа синдикалних организација у њеном саставу
5. Верификација
председника Синдикалних подружница у складу са
Појединачним споразумом
6. Текућа питања
На почетку седнице председница Синдиката , Мијатовић Дејана,
констатовала је да постоји кворум да Одбор пуноважно ради и одлучује .
Дневни ред чланови Одбора су једногласно усвојили.

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Након усвајања дневног реда , једногласно је усвојен записник са
претходне, 36. седнице Одбора одржане 21.11.2017. године, у
просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.
ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
2.1.
Извештај Изборне комисије о спроведеним јединственим синдикалним
изборима одржаним 13. и 14.12.2017.године
за избор чланова Одбора и
синдикалних активиста Синдикалне организације Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац, поднела је председница Изборне комисије, Снежана Ивановић.
Изборна комисија је утврдила следеће:
1. Да се гласало на 4 (четири) бирачка места и да је од сва 4 (четири)
Бирaчка одбора, именованих од стране Изборне комисије Синдикалне оганизације
Дирекције Басена „Колубара“ Лазаревац, примила комплетан изборни материјал.
2. Да се гласало за Јединствену синдикалну изборну листу Синдиката
радника ЕПС-а –Милан Ђорђевић -Ђокин
3. На основу примљеног изборног материјала од свих бирачких одбора
утврђено је следеће:
- да је укупан број уписаних бирача у бирачки списак: ..... 991,
- да је број бирача који је гласао................................ 838 (84,56% )
- да је број примљених гласачких листића.................. 991
- да је број неважећих гласачких листића................................22 ( 2,21% )
- да је број важећих гласачких листића.................................816 ( 82,34% )
-број гласова датих за за Јединствену синдикалну изборну листу
Синдиката радника ЕПС-а –Милан Ђорђевић –Ђокин примљено гласачких
листића....................................................................................................816
4. Број гласова по бирачким местима :
Бирачко место број 31 - Синдикална подружница Сектора за правне,
кадровске и опште послове- да је укупан број уписаних бирача у бирачки списак: ..... 259,
- да је број примљених гласачких листића.................. 259
- број неупотребљених гласачких листића .............. 37
- да је број бирача који је гласао................................ 222
- да је број неважећих гласачких листића................................4
- да је број важећих гласачких листића................................218

Бирачко место број 32 - Синдикална подружница Сектора за
финансијско-књиговодствене послове
- - да је укупан број уписаних бирача у бирачки списак: ..... 341,
- да је број примљених гласачких листића..................341
- број неупотребљених гласачких листића ..............50
- да је број бирача који је гласао................................ 291
- да је број неважећих гласачких листића................................8
- да је број важећих гласачких листића................................283
Бирачко место број 33 - Синдикална подружница Сектора за
комерцијалне послове
- да је укупан број уписаних бирача у бирачки списак: ..... 203,
- да је број примљених гласачких листића.................. 203
- број неупотребљених гласачких листића ..............42
- да је број бирача који је гласао................................ 161
- да је број неважећих гласачких листића................................5
- да је број важећих гласачких листића................................156
Бирачко место број 34 - Синдикална подружница Сектора за аутоматску
обраду података
- да је укупан број уписаних бирача у бирачки списак: ..... 188
- да је број примљених гласачких листића.................. 188
- број неупотребљених гласачких листића ..............24
- да је број бирача који је гласао................................ 164
- да је број неважећих гласачких листића................................5
- да је број важећих гласачких листића................................159
5. На основу изнетог, Изборна комисија је утврдила да је на изборима
одржаним 13. и 14. децембра 2017.године, Јединствена синдикална изборна
листа Синдиката радника ЕПС-а –Милан Ђорђевић –Ђокин у Синдикалној
организацији Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац
добила укупно 816
гласова, односно 82,34 % од укупног број бирача који су гласали, што је у
складу са чланом 40. став 1. Правила за избор чланова Oдбора и органа
Синдикалне организације ЕПС „Колубара“ Лазаревац и за избор чланова
одбора и органа синдикалних организација у њеном саставу потребна већина,
па сходно томе кандидати наведени на тој Синдикалној изборној листи су
изабрани за чланове Одбора Синдикалне организације Дирекције Басена
„Колубара“ Лазаревац.
6. У складу са чланом 41.Изборних правила, Изборна комисија је за
сваког новоизабраног члана Одбора Синдикалне организације Дирекције
Басена „Колубара“ Лазаревац. донела потврду о избору.

Након поднетог Извештаја, чланови Одбора Синдиката Дирекције су,
једногласно, донели следећу
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај Изборне комисије Синдикалне организације Дирекција
Басена „Колубара“ Лазаревац о спроведеним јединственим синдикалним
изборима одржаним 13. и 14.12.2017.године за избор чланова Одбора и
синдикалних активиста Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“ Лазаревац.
2.2.
Од укупног броја чланова Синдиката радника ЕПС-а
36.716, за
Јединствену синдикалну изборну листи Синдиката радника ЕПС-а –Милан
Ђорђевић –Ђокин, гласало је 27.274 чланова ( процентуално : 77,28%) .
Гласање у Синдикалној организацији ЕПС“Колубара“ одржано је на 41
бирачком месту .У „Колубари –Универзал“ није изашао потребан број
чланова у првом изборном кругу , па је гласање поновљено
21.12.2017.године.Од укупног броја бирача уписаних у бирачки списак
Синдикалне организације ЕПС“Колубара“ Лазаревац 14.082 ,гласало је
11.543 (82,0%) гласача, а број гласова датих за Јединствену синдикалну
изборну листи Синдиката радника ЕПС-а –Милан Ђорђевић –Ђокин је
11.340.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
3.1.
У оквиру треће тачке дневног реда , приступило се конституисању Одбора
Синдикалне организације Дирекције и избору синдикалних активиста у
органе СОК-а и Синдиката радника ЕПС-а. Потврђивање мандата
члановима одбора врши се на основу потврде о избору за члана одбора и
Извештаја Изборне комисије о спроведеним изборима . На конститутивној
седници Одбора Синдиката Дирекције предложен је састав комисије од
три члана, ради утврђивања сагласности потврда о избору за члана
Одбора и Извештаја Изборне комисије. У складу са изнетим , чланови
Одбора Синдиката Дирекције , су једногласно , донели следећу
ОДЛУКУ
Образује се Верификациона комисија у саставу :
1. Радосављевић Тамара, председник
2. Миљевић Тања, члан
3. Петковић Иван, члан
3.2.
Након формирања, комисија се повукла, да утврди сагласност потврда о
избору за члана Одбора и Извештаја Изборне комисије.
По повратку комисије, председница је известила да је комисија, након
извршене провере, утврдила да постоји сагласност између потврда о
избору за члана Одбора и Извештаја Изборне комисије.

На основу Извештаја Комисије , Мијатовић Дејана, председник старог
сазива Синдиката, констатовала је да је Изборна комисија поднела
Извештај о спроведеним изборима и да су потврде о избору за члана
одбора у сагласности са тим извештајем, чиме је потврђен мандат
новоизабраним члановима. У складу са тим,Одбор је једногласно донео
следећу
ОДЛУКУ
Потврђује се мандат новоизабраним члановима Одбора Синдикалне
организацијe Дирекција Басена "Колубара" Лазаревац према следећем
редоследу :
Синдикална подружница Сектора за правне, кадровске и опште
послове
1. Дејана Мијатовић
2. Радосављевић Тамара
Синдикална подружница Сектора за комерцијалне послове
3.Славица Живановић
Синдикална подружница Сектора за финансијско-књиговодствене
послове
4. Станојевић Божидар
5. Живановић Снежана
6. Петковић Иван
7. Миљевић Тања
Синдикална подружница Сектора за аутоматску обраду података
8. Милошевић Милош
3.3.
Након констритуисања Одбора СО Дирекције, Мијатовић Дејана се
захвалила на досадашњем раду члановима старог сазива синдиката
истичући да је једним тимским радом постигнут значајан напредак у раду
синдиката а да је на новоизабраном сазиву да сачува стечено а и да
покуша да
оствари још веће циљеве. Изузетно добри резултати
синдикалних избора довољно показују да је чланство задовољно
досадашњим радом синдиката, да верује у ову институцију али са друге
стране повећава се и одговорност повереника да својим радом ,
залагањима и резултатима и у будуће оправдају њихова очекивања.
Мијатовић је искористила да присутнима пренесе и најновије информације
о тренутним активностима у синдикату. Образован је преговарачки тим на
нивоу Синдиката радника Електропривреде Србије
за израду новог
Посебног колективног уговора код Послодавца.

3.4.
Синдикална организација Дирекције у складу са Правилима о раду
СОК-а , сразмерно броју чланова, у Одбору СОК-а , има два члана, од
тога је један у складу са Правилима , председник Синдикалне организације
Дирекције а други члан може да буде члан одбора СО Дирекције. У складу
са Појединачним споразумом , Одбор је једногласно донео следећу
За чланове Одбора

ОДЛУКУ
Синдикалне организације „Колубара“ изабрани

су :
1. Мијатовић Дејана, председник Синдикалне организације
Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац и
2. Станојевић Божидар, потпредседник Одбора Синдикалне
организације Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац
3.5.
Верификацију чланова Главног одбора Синдиката радника ЕПС-а,
врши Главни одбор ЕПС-а . Синдикалној организацији Дирекције, у складу
са Заједничким и Појединачним споразумом, од укупног броја чланова
Главног одбора ЕПС-а , на нивоу СОК-а, припада једно место. У складу са
споразумима , Одбор је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
За члана Главног одбора Синдиката радника ЕПС-а , изабрана је :
-

Мијатовић
Дејана,
председник
Синдикалне
Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац

организације

3.6.
Синдикална организација Дирекције, као и све синдикалне организације у
СОК-у, има свог представника у Фонду солидарности Синдиката „Колубара“ . У
складу са Појединачним споразумом, Одбор је, једногласно, донео следећу
ОДЛУКУ
за представника СО Дирекције
„Колубара, изабрана је “:
-

за

Илић
Ивана,
запослена
књиговодствене послове.

Фонд солидарности Синдиката
у

Сектору

за

финансијско-

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
4.1.
Након напуштања седнице од стране оних чланова старог сазива
Синдиката, који нису повереници новог сазива, новоизабрани сазив
наставио је са радом .
У наставку седнице приступило се избору председника и
потпредседника Одбора Синдикалне организације Дирекције у складу са
Појединачним Споразумом из члана 22 . Правила за избор чланова Oдбора
и органа Синдикалне организације ЕПС „Колубара“ Лазаревац и за избор
чланова одбора и органа синдикалних организација у њеном саставу. У
складу са Споразумом, чланови Одбора су једногласно , донели следећу
ОДЛУКУ
1. потврђује се мандат за председника Синдикалне организације
Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац, Дејани Мијатовић, запосленој у
Сектору за правне, кадровске и опште послове
2. потврђује се мандат за потпредседника Синдикалне организације
Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац, Божидару Станојевићу,
запосленом у Сектору за финансијско-књиговодствене послове.
Председник и потпредседник Синдикалне организације Дирекција
Басена „Колубара“ Лазаревац у складу са Споразумом са Послодавцем,
своје синдикалне активности обављају у обиму пуног радног времена.
4.2.
Верификацијом новог председника, Мијатовић Дејана
новоизабрани председник , наставила да председава седницом.

је

као

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У наставку седнице, извршен је избор председника Синдикалних
подружница у складу са Пјединачним Споразумом из члана 22. Правила за
избор чланова Oдбора и органа Синдикалне организације ЕПС „Колубара“
Лазаревац и за избор чланова одбора и органа синдикалних организација у
њеном саставу. У складу са Споразумом, чланови Одбора су једногласно ,
донели следећу
ОДЛУКУ
1.
Потврђује се мандат за председника Синдикалне подружнице
Сектора за правне, кадровске и опште послове, Радосављевић Тамари,
запосленој у Сектору за правне, кадровске и опште послове

2. Потврђује се мандат за председника Синдикалне подружнице Сектора
за комерцијалне послове , Славици Живановић, запосленој у Сектору за
комерцијалне послове
3. Потврђује се мандат за председника Синдикалне подружнице Сектора за
финансијско-књиговодствене послове, Живановић Снежани, запосленој у
Сектору за финансијско-књиговодствене послове
4. Потврђује се мандат за председника Синдикалне подружнице Сектора за
аутоматску обраду података, Милошевић Милошу, запосленом у Сектору
за аутоматску обраду података
ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
На крају седнице, договорено је да се после празника одржи седница
Одбора ради формирања Комисија , Надзорног одбора, одређивања лица
која ће обављати стручне, административне и друге послове, као и да се
отпочне реализација текућих активности .
Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 10,15 часова.
Председник Синдикалне организације
Дирекција Басена «Колубара»
____________________________
Мијатовић Дејана

