Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 29
Датум : 25. 01. 2019. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК
Са 12. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“„ одржане 25. 01. 2019. 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,
Гордана Павловић , као замена и чланови Одбора Драгана Станојевић и Иван
Петковић.
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 11. седнице Извршног Одбора СО Дирекција
2. Усвајање Записника Комисије за социјалну заштиту и стандард
3. Поклони за 8. март 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, 11. седнице Извршног одбора одржане 28. 11. 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 28 од 25. јануара 2019. 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 28 од 25. 01.
2019. године.
II Oдобрава се једнократна новчана помоћ радницима:
Јасмини Павловић, радници Сектора за финансијско-књиговодствене
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 10.000,00 динара;
Весни Јаковљевић, радници Комерцијалног сектора - Центра за стручне
послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од 10.000,00 динара;
Милораду Божић, раднику Сектора за правне, кадровске и опште послове
- Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
5.000,00 динара;
Владимиру Булатовић, раднику Сектора за аутоматску обраду података –
Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара;
Јасмини Будић, радници Организационе целине „Пројект“, у износу од
5.000,00 динара;
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 40.000,00 динара.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава по финансијском плану.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У оквиру треће тачке дневног реда разматрани су предлози за куповину
поклона за чланице Синдиката Дрекције поводом Празника жена - 8. марта. Сви
чланови Извршног одбора су били једногласни у предлогу да и ове године остане
исти поклон за Дан жена као и прошле године, а то је поклон-честитка у номиналној
вредности од 1.000,00 динара у „Лили“ Дрогерији са седиштем у Београду.
Договорено је да се предлог изнесе на седници Одбора и да одлуку о куповини
поклон-честитки донесе Одбор Синдиката Дирекције.

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

4.1.
Под тачком разно разматрале су се текуће активности у Синдикату
Дирекције.
Размотрени су детаљи око организације прославе поводом испраћаја
пензионера чланова Синдиката Дирекције и уједно обележавања 8. марта
Дана жена. Направљен је краћи договор око прославе с обзиром да на
време треба заказати термин и резервисати музику.На основу свега
изнетог Извршни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ
Прослава уприличена у част одласка у пензију чланова Синдиката Дирекције
и обележавање Дана жена организоваће се 8. марта 2019. године у ресторану „Том
и Џери“ у Лазаревцу, са почетком у 15,00 часова.
Одобрава се ангажовање музичког бенда Владимира Антонијевића из
Лазаревца за новчани износ од 50.000 динара.
Цена за чланове Синдиката је 1.200,00 динара. Износ ће се уплаћивати у две
рате, док преостали износ до пуне цене сносиће Синдикат Дирекције.
Обавештење о прослави ће бити истакнуто на огласним таблама и сајту СО
Дирекције од 28. јануара 2019. године.
За менаџера прославе именује се Божидар Станојевић, члан Одбора
Цена за оне који нису чланови Синдиката Дирекције је 2.000,00 динара

4.2.
Уговор са „Телеком Србије“ за мобилне телефоне у склопу бизнис пакета BIZ
MIX L за чланове Одбора истиче у фебруару 2019. године тако да га је неопходно
обновити. С истеком уговора стећи ће се услови за узимање нових мобилних
телефона и то у количини од 18 апарата.
4.3.
Председница Мијатовић је обавестила чланове Извршног одбора да је други
део периодичног прегледа жена почео 15. јануара 2019. године. Направљен је
договор око формирања спискова по принципу распореда кад је ко радио први део
прегледа уз убацивање хитних случајева, без обзира на датум израде првог дела

прегледа. Наглашено је да ове године могуће одустати дан раније од прегледа, али
никако на сам дан пријављеног прегледа. Прегледи се раде уторком и четвртком.
4.4.
Синдикалној организацији Дирекције Басена „Колубара“ преко молби за
финансијску помоћ обратио се
1. Шах клуб „Колубара“ из Лазаревца који се обраћа са молбом за материјалну
помоћ како би организовао кадетски викенд турнир у шаху. Турнир ће се
одржати 27. јануара 2019. године. Турнир је одржан и прошле године и
изазвао велико интересовање, тако да се и ове године очекује велики број
такмичара.
Након разматрања молбе, чланови Извршног одбора су, после краће
дискусије, једногласно донели следећу
ОДЛУКУ
1. Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара Шаховском клубу
„Колубара“ из Лазаревца за организовање кадетског викенд турнира у шаху
који ће се одржати 27.01.2019.године.
4.5.
Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 23.853,94 динара, потребна за уплату
рачуна број 14 од 14. 01. 2019. године, Телеком Србији А. Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду од 01. 11. 2018. године до 30. 11. 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 23.421,77 динара, потребна за уплату
рачуна број 14/1 од 14. 01. 2019. године, Телеком Србији А. Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду од 01. 12. 2018. године до 31. 12. 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.
3. Одобравају се средства у износу од 7.875,95 динара, потребна за уплату по
списку број 17/1 од 18. 01. 2019. године, Фонду солидарности „Колубара“, на
име уплате дела чланарине чланова Дирекције запослених у ЕПС-у.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

4. Одобравају се средства у износу од 325.020,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 724 од 31. 12. 2018. године, У.Р. „Том и Џери“ из Лазаревца, на име
рачуна за трошкове новогодишње прославе и испраћаја пензионера.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 10,30 часова.

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

