Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 680
Датум : 28. 11. 2018. године
Лазаревац
ЗАПИСНИК
Са 11. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“„ одржане 28. 11. 2018. године, са почетком у 09,00 часова, у
просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.
Седници Одбора присуствовали су : Дејана Мијатовић, Божидар
Станојевић,
Славица
Живановић,
Милош
Милошевић,
Снежана
Живановић,Тамара Радосављевић и чланови Одбора- Драгана Станојевић и
Иван Петковић, као и представник Фонда солидарности Ивана Илић.
Седницу Извршног одбора је отворила и истом председавала председница
Синдикалне организације Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац Дејана
Мијатовић, на чији предлог је усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са 10. седнице Извршног Одбора СО Дирекција
2. Усвајање Записника Комисије за социјалну заштиту и стандард
3. Рекламни материјал за 2019. годину
4. Разно:
-

Текуће активности и информације

На почетку седнице председник Синдиката Дирекције Дејана Мијатовић је
констатовaла да постоји кворум да Извршни одбор пуноважно ради и одлучује.

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Након утврђивања кворума за рад Извршног одбора, једногласно је усвојен
записник са претходне, 10. седнице Извршног одбора одржане 28. 10. 2018. године,
у просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У другој тачки дневног реда разматран је Записник Комисије за социјалну
заштиту и стандард број 679 од 28. новембра 2018. године. Председник Комисије
Милош Милошевић образложио је појединачно сваку молбу, које су разматране на
седници Комисије. Након тога, Извршни одбор је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
I Усваја се Записник Комисије за социјалну заштиту и стандард број 679 од 28. 11.
2018. године.
II Oдобрава се једнократна новчана помоћ радницима
Љубинки Лучић, радници Комерцијалног сектора - Центра за стручне
послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од 8.000,00 динара;
Ненаду Бабовићу, раднику Сектора за аутоматску обраду података –
Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара;
Јулијани Јанковић, радници Сектора за производно-техничке послове –
Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
5.000,00 динара;
Татјани Јовановић, радници Сектора за производно-техничке послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара;
Срђану Ђокићу, раднику Сектора за правне, кадровске и опште послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара;
Јелени Ивковић, радници Сектора за финансијско-књиговодствене
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 10.000,00 динара;
Весни Игњатовић, радници Сектора за финансијско-књиговодствене
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 8.000,00 динара.
III Не одобрава се једнократна новчана помоћ радници
Мирјани Клипић, радници Комерцијалног сектора - Центра за стручне послове
и логистику Дирекције РБ „Колубара, јер јој је у овој години већ одобрена помоћ по
овом основу.
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 61.000,00 динара.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава по финансијском плану.

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

-

У оквиру треће тачке дневног реда разматрана је набавка рекламног
материјала за 2019. годину. На прошлој седници договорено је да се размотри
садржај односно спецификација пакета рекламног материјала и припреме
предлози. Један од предога је био да у рекламни материјал уђе екстерна
батерија за телефон. Провером код набављача добијена је информација да је
иоле квалитетнија батерија скупа, негде око 1.200,00 динара. Оно што би
Синдикат могао да у склопу финансијског плана приушти је да цена укупног
пакета буде до 1.200,00 динара, јер се набавка врши у количини од 1.100
пакета. Након дискусије и усаглашавања предлога чланови ИО , су једногласно
донели следећу

-

- ОДЛУКУ
I одобрава се набавка рекламног материјала за 2019.годину по следећој
спецификацији :

1. зидни календар „Пословни троделни “ –
3 x12 листова тромесечни
Формат: А3, 28,5 x 42 цм
простор за штампу : 28,5 X 13,5 цм ( штампа по договору)
у количини од 1100 комада
Напомена: обележени верски и државни празници
2. коцка за сто- 8,8х 8,8х 8,8 цм , са штанпом на сваком листићу
у количини од 1100 комада
3. пластична хемијска оловка „ aihao 567 ballpont“- 0,7 mm - са штанпомУ количини од 1.100 комада
Тежина: 7,1 г
Димензија: 0,9 X 14,2 цм
4. биоразградива торба за куповину у облику новчаника димензије38x42цм
- у количини од 1100 комада
5. роковник B6
Сребрни отисак

у количини од 1100 комада
6. футрола за документа , простор за 10 картица (може и више)
Димензије по избору
7. пластични термос 400мл са ручком, Димензије 8,4 x 17,3 цм
-

СО Дирекције задржава право да одабир изврши појединачно по ставкама ,
што се мора имати у виду при формирању цена,
цене у понуди морају бити исказане искључиво у динарима, неће се
разматрати понуде дате у еврима
у цене мора бити урачунат ПДВ
обавезно се морају навести услови плаћања
рок за достављање понуда је до петка 07.12.2018.године до 15,00 часова, у
просторијама СО Дирекције , Карађорђева 25 (Нова робна кућа) Лазаревац

-задужује се председница , Мијатовић Дејана да захтев за понуду за рекламни
материјал достави понуђачима одмах након седнице.
ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
4.1.
Под тачком разно разматрале су се текуће активности у Синдикату
Дирекције.
Влада Србије још увек на седници није разматрала одлуку о исплаћивању
добити радницима ЕПС-а за 2015. годину, тако да за сада нема поузданих
информација када ће бити њена подела радницима, све зависи од тока
седнице и кад ће та тачка доћи на дневни ред;
Није усвојен ни ребаланс Плана пословања ЕПС-а за ову годину, из истих
разлога ;
Од радника из Интерне банке и Комерцијале из Вреоца дат је предлог да
се убудуће планира више излета у току године не само два - пролеће и
лето.Тај предлог ће се размотрити при усвајању финансијског плана за
наредну годину како би се за то предвидела додатна средства. ИО
Синдикалне организације Дирекције је предложио да се поред дводневних
излета можда направи и један једнодневни излет на неку ближу
дестинацију чиме би се удовољило радницима јер се повећава број излета
а с друге стране планирана средства за излет не би се много увећала.

4.2.
Синдикалној организацији Дирекције
финансијску помоћ обратили су се:

Басена

„Колубара“

преко

молби

за

1. Омладински одбојкашки клуб „Лазаревац“ из Лазаревца који се обраћа са
молбом за материјалну помоћ на име трошкова за превоз екипа, суђења и
опрему за такмичарску сезону 2018/2019.годину. Клуб окупља око 150
девојчица у четири такмичарске селекције и школици одбојке. Сениорска
екипа је без пораза у новој сезони и озбиљан је кандидат за улазак у виши
ранг.
2. Боксерски клуб „Колубара“ из Лазаревца ради пружања материјалне помоћи
за реализацију 7. традиционалног турнира у боксу који је посвећен сећању на
Колубарску битку. Турнир је заказан за 02.12. 2018. годину, па им је
неопходна помоћ за набавку опреме.
3. Удружење грађана „Уједињени за Лазаревац“ из Лазаревца, које је у претходном
периоду радило хуманитарне акције за предшколске установе, школе,
библиотеке, као и 11 акција давалаштва крви. Сада им је потребна материјална
помоћ за куповину репроматеријала за креативне радионице „Женске мреже“
Удружења и традиционалну манифестацију „Новогодишње сокаче“ која ће се
одржати 26. децембра 2018. године.
4. КУД „Рудар“ из Рудоваца, који броји око 100 чланова распоређених у четири
групе. Први ансамб је добио позив да представља Србију у Абу Дабију на сајму
културе и туризма од 1. до 27. јануара 2019. године. Зато им је потребна
материјална помоћ како би обновили поједине делове народне ношње и купли
опанке, мушке кошуље и панталоне.
5. Саша Саватијевић из Вреоца, радник Помоћне механизације, коме су 19.
новембра 2018. године у пожару у домаћинству, изгорели помоћни објекти,
трактор са прикључним машинама, агрегат, целокупан алат. Материјална штета
је велика и неопходна су му новчана средства за њено санирање.
Након разматрања молби, чланови Извршног одбора су, после краће дискусије,
једногласно донели следећу
ОДЛУКУ
1. Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара Омладинском
одбојкашком клубу „Лазаревац“ из Лазаревца за превоз екипа, суђења и
опрему за такмичарску сезону 2018/2019.годину.
2. Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара Боксерском клубу
„Колубара“ из Лазаревца за реализацију 7. традиционалног турнира у боксу
који је посвећен сећању на Колубарску битку, за набавку опреме.
3. Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара Удружењу грађана
„Уједињени за Лазаревац“ из Лазаревца, за куповину репроматеријала за
креативне радионице „Женске мреже“ Удружења и традиционалну

манифестацију „Новогодишње сокаче“ која ће се одржати 26. децембра 2018.
године.
4. Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара КУД-у „Рудар“ из
Рудоваца, за куповину делова ношњи.
5. Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара Саши Саватијевићу
из Вреоца,раднику Помоћне механизације, за санирање материјалне штете
која је настала као последица пожара у његовом домаћинству.

4.3.
Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 23.191,53 динара, потребна за уплату
рачуна број 658 од 08. 11. 2018. године, Телеком Србији А. Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду од 01. 10. 2018. године до 31. 10. 2018.
године на име рачуна за трошкове Бизнис пакета – мобилних телефона
чланова Одбора и фиксног телефона у централи Синдиката.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
2. Одобравају се средства у износу од 24.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 650/1 од 01. 11. 2018. године, Центру за културу из Лазаревца,
на име рачуна за трошкове куповине карата за позоришну представу
„Случајна смрт једног анархисте“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
3. Одобравају се средства у износу од 24.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 672 од 19. 11. 2018. године, Центру за културу из Лазаревца, на
име рачуна за трошкове куповине карата за позоришну представу
„Флорентински шешир“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
4. Одобравају се средства у износу од 500.362,46 динара, потребна за уплату
рачуна број 677/1 од 26. 11. 2018. године, „Делти“ дмд д.о.о. из Београда, на
име рачуна за трошкове куповине рођенданских поклона, за чланове
Синдиката Дирекције –„Нивеа“ сетова, мушких и женских. - прва набавка
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5. Одобравају се средства у износу од 2.200,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 649 од 31. 10. 2018. године, СТР „Јоја“ из Лазаревца, на име
рачуна за трошкове куповине цвећа а у оквиру сарадње са другим
синдикатима и организацијама
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

4.4.
Престанком мандата члана Одбора СО Дирекције Тање Миљевић пре
истека времена на који је изабрана и избором новог синдикалног повереника
Драгане Станојевић потребно је извршити замену и именовање по Ресорима,
где се Драгана Станојевић поставља на места у свим ресорима где је до
сада била именована Тања Миљевић, којој је престао мандат. Након
појединачног разматрања састава Ресора , ИО је једногласно денео следећу
ОДЛУКУ
Да се као члан у:
- Ресору за економска питања и колективно уговарање,
- Ресору за радно-правну заштиту и нормативна питања,
- Ресору заштите на раду и заштите животне средине,
- Ресору за социјалну заштиту и стандард и
Да се као председник у Ресору за спорт, рекреацију и културу,
на место Тање Миљевић именује Драгана Станојевић.
Предлаже се Одбору СО Дирекције да потврди ову Одлуку.
Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 11,00 часова.

Председавајући
______________________________
Дејана Мијатовић, председник
Синдикалне организације
Дирекције Басена „Колубара“
Записник водила
_________________________
Оливера Шолтиш

