Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број: 477-2
Датум 31. 07. 2019. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК

Са 18. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара” Лазаревац одржане 31. 07. 2019. године, са почетком у 09,00 часова, у
просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.
Седници Извршног одбора присуствовали су: Дејана Мијатовић, Божидар
Станојевић , Гордана Павловић - замена , Милош Милошевић и Славица
Живановић и Иван Петковић, члан Одбора а у својству замене члана ИО.
Одсуство са седнице су оправдале су Снежана Живановић и Драгана
Станојевић.
Седницу Извршног одбора је отворила и истом председавала председница
Синдикалне организације Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац Дејана
Мијатовић, на чији предлог је усвојен следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Усвајање записника са 17. седнице Извршног одбора СО Дирекција
2. Усвајање Записника Комисије за социјалну заштиту и стандард
3. 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, 17. седнице Извршног одбора одржане 10. 07. 2019. 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 477-1 од 31. јула 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 477-1 од 31.
07. 2019. године.
II Oдобрава се једнократна новчана помоћ радницима :
Весни Игњатовић, радници Сектора за финансијско-књиговодствене
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 10.000,00 динара,
Сањи Остојић, радници Сектора за правне, кадровске и опште послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
8.000,00 динара.
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 18.000,00 динара.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава по финансијском плану.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
3.1.
Под тачком разно разматрале су се текуће активности у Синдикату
Дирекције :
- Прерасподела за јесењу рекреацију завршена је више него успешно . Максималан
број радника је послат у Сарти, што је била најтраженија дестинација а технички
капацитети су допуштали само незнатна проширења. Мали број радника је
променио смену или дестинацију али су сви испоштовани и усклађени са њиховим
захтевима.
- Рехабилитација се успешно реализује , на места где је било
незнатних отказа убацивани су радници који су били на чекању .Према
тренутном стању врло мали број радника чека на рехабилитацију у Врњачку
бању и због врсте болести нису могли да прихвате неку другу бању која им је

нуђена, остали су се пребацили у друге бање где је било места и где су могли
да поправе бар неки од својих здравствених проблема.
- Женски гинеколошки прегледи почели су 29. јула 2019. године.
Прегледи ће трајати три недеље, односно до 16. августа 2019. године.
Наставиће се у септембру. Спискови ће се правити у Синдикату, по пријави
радница.
3.2.
Председница Мијатовић је у краћим цртама обавестила чланове
Извршног одбора СО Дирекција о недавно одржаној седници ИО СОК-а:
Почело је пребацивање радника, који су радили на ПП уговоре,
на уговоре ПРО ТЕНТ-а. Пребацивање се ради парцијално, дошло је до
малог застоја због годишњих одмора. Потписивања се приводе крају.
Затражено је да се направи комисија за преиспитивање статуса
„Колубаре“, и да јој се ако буде могућности врати статус привредног друштва
или бар одреди лице које ће обављати послове директора „Колубаре“ .
Такође је затражено је да се прими још радне снаге, поготово у
производном делу на коповима.
Рударска слава Сети Прокопије је обележена на достојанствен
начин 21. јула ове године.
Радничко-спорске игре радника
ЕПС-а биће одржане
29.августа до 01.09. 2019.године у Врњачкој Бањи.
3.3.
Синдикалној организацији Дирекције Басена „Колубара“ преко молби
за финансијску помоћ обратили су се :
-

Јелена Милићевић из Лазаревца, која је завршила мастер студије
Универзитета ликовних уметности у Београду. Како је пре четири месеца
остала без посла није у могућности да оде на Ликовну радионицу у августу
месецу, коју је раније планирала. Финансијска средства су јој потребна за
куповину неопходног материјала за радионицу.

-

Фудбалски клуб „Младост“ из Врачевића, који 3. и 4. августа организује,
поводом годишњице погибије њиховог мештанина и играча Бранка
Жујовића, меморијални турнир у фудбалу.

-

„Спортски центар – Рудовци“ из Рудоваца, друштво за спорт, рекреацију и
забаву, који годинама уназад одржава традицију Дана рудара 6. августа.
Потребна им је материјална помоћ како би ове године организовали
велики број спортских и културних садржаја поводом Дана рудара.

Након разматрања молбе, Извршни одбор је једногласно донео
следећу
ОДЛУКУ
-

Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара Јелени
Милићевић из Лазаревца, за куповину неопходног материјала за ликовну
радионицу.

-

Не одобрава се новчана помоћ Фудбалском клубу „Младост“ из
Врачевића, зато што Врачевић не припада територији општине Лазаревац,
а Синдикална организација помаже културне, спортске и остале догађаје
на локалном нивоу.

-

Не одобрава се новчана помоћ „Спортском центару – Рудовци“ из
Рудоваца, из разлога што тренутно Синдикат није у могућности да
изађемо у сусрет овом захтеву .
3.4.
Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су
извршена плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 1.714,66 динара, потребна за уплату
рачуна број 439 од 15. 07. 2019. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 06. 2019. године - 30. 06. 2019.
године на име рачуна за трошкове Бизнис пакета - фиксног телефона у
централи Синдиката.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
2. Одобравају се средства у износу од 8.580,86 динара, потребна за уплату
рачуна број 441 од 15. 07. 2019. године, Фонду солидарности С.О. „Колубара“,
за чланарину радника ЕПС-а за мај 2019. године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
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

