СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ДИРЕКЦИЈА БАСЕНА "КОЛУБАРА"
ЛАЗАРЕВАЦ
БРОЈ : 12
ДАТУМ : 12.01.2018. године
ЛАЗАРЕВАЦ
ЗАПИСНИК
Са 2. седнице Одбора Синдикалне организацијe Дирекција Басена
"Колубара" одржане 12.01.2018. године сa почетком у 09,00 часова, у
просторијама Синдиката у улици Карађорђева број 22, у Лазаревцу.
Седници су присуствовали : Мијатовић Дејана, Станојевић Божидар,
Живановић Славица, Петковић Иван , Милошевић Милош, Радосављевић
Тамара и Миљевић Тања .
Одсуство са седнице оправдала је Живановић Снежана.
Списак присутних налази се у прилогу записника.
Седницу је отворила и истом председовала председник Синдикалнe
организацијe
Дирекција Басена "Колубара", Мијатовић Дејана, на чији
предлог је једногласно усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.Усвајање записника са 1.седнице Одбора СО Дирекције
2. Одлука о формирању сталних комисија-Ресора
3. Одлука о избору Надзорног одбора
4.Одлука о избору стручне службе СО Дирекције ( секретар, благајник,
књиговођа, административни радник)
5. Одлука о материјалној помоћи по сталним одлукама
6. Текућа питања
На почетку седнице председница Синдиката , Мијатовић Дејана,
констатовала је да постоји кворум да Одбор пуноважно ради и одлучује , јер
је присутно 7 чланова .
Дневни ред чланови Одбора су једногласно усвојили.
ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Након усвајања дневног реда , једногласно је усвојен записник са
претходне, 1. седнице Одбора одржане 29.12.2017. године, у просторијама
Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Одбор Синдикалне организације формира шест Ресора и то : Ресор за
развој , информисање и сарадњу са другим синдикатима, Ресор за
економска питања и колективно уговарање, Ресор за радно-правну заштиту
и нормативна питања , Ресор заштите на раду и заштите животне средине,
Ресор за социјалну заштиту и стандард и Ресор за спорт, рекреацију и
културу:
Дејана Мијатовић је укратко изнела основне делатности сваког Ресора.
Након тога , размотрен је Предлог ИО за председнике Ресора а потом и
чланове за сваки Ресор . Након усвајања Предлога, Одбор је једногласно,
усвојио састав Ресора и у складу са тим, донео следећу
ОДЛУКУ
Формирају се Ресори у следећем саставу :
1. Ресор за развој , информисање и сарадњу са другим синдикатима :
- Живановић Снежана - 07-председник
- Живановић Славица -05
- Радосављевић Тамара -09
2. Ресор за економска питања и колективно уговарање :
- Станојевић Божидар -07- председник
- Петковић Иван – 07
- Миљевић Тања-72
3. Ресор за радно-правну заштиту и нормативна питања :
- Радосављевић Тамара -09 - председник
- Мијатовић Дејана- 09
- Миљевић Тања-72
4. Ресор заштите на раду и заштите животне средине :
- Живановић Славица -05 - председник
- Радосављевић Тамара -09
- Миљевић Тања-72
- Милошевић Милош – 08
- Живановић Снежана -07
5. Ресор за социјалну заштиту и стандард :
- Милошевић Милош – 08-председник
- Миљевић Тања- 72
- Живановић Славица -05
- Радосављевић Тамара -09
- Петковић Иван – 07

6. Ресор за спорт, рекреацију и културу :
- Миљевић Тања-72-председник
- Радосављевић Тамара -09
- Живановић Славица -05
- Милошевић Милош – 08
- Петковић Иван -07
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Надзорни одбор Синдикалне организације броји 5 чланова :
председник, заменик председника и три члана. Надзорни одбор је орган који
врши надзор над законитошћу и исправности материјално финансијског
пословања Синдикалне организације. За време трајања мандата који траје
5 (пет) година, члан Надзорног одбора не може обављати друге функције у
Синдикалној организацији. ИО је припремио Предлог за састав Надзорног
одбора , који је након дискусије, усвојен једногласно, и у складу са тим,
Одбор је донео следећу
ОДЛУКУ
Бира се Надзорни одбор Синдикалне организације Дирекције Басена
„ Колубара“ Лазаревац у следећем саставу :
1. Милановић Јасмина, запослена у Сектору за економско-планске
послове- председник Надзорног одбора
2. Вићентијевић Гордана, запослена у Сектору за комерцијалне
послове - заменик председника Надзорног одбора
3. Јовановић Татајана из Сектора за производно-техничке послове, члан
4. Васић Бојана из Сектора за истраживачко-развојне послове, члан
5. Митровић Славољуб из Сектора за рекреативно-спортске активности,
члан
ЧРТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
3.
У складу са чланом 81 . Правила о раду , ИО даје предлог за избор
лица који ће обављати стручне и административне послове за потрeбе
Синдикалне организације Дирекције, утврђујући врсте послова које ће
обављати . Одбор је размотрио предлог. ИО. Предлог је дат на гласање
и једногласно је усвојен. Након гласања , Одбор је , је једногласно, донео
следећу
ОДЛУКУ
- За обављање послова секретара СО Дирекције, бира се Оливера Шолтиш,
запослена у Сектору за правне, кадровске и опште послове
- За обављање послова благајника СО Дирекције, бира се Ђуричић
Милица, запослена у Сектору за финансијско-књиговодствене послове ,

- За обављање послова књиговође СО Дирекције, бира се Ристановић
Радослав, запослен у ЕПС-у ,
- За обављање послова административног радника, бира се Глишовић
Смиљка,запослена у Сектору за производно – техничке послове“ ,
- Послове благајника Касе узајамне помоћи обавља ће Слободан Поповић,
запослен у Сектору за финансијско-књиговодствене послове ,
- да врши надзор над радом Касе узајамне помоћи СО Дирекције, задужује
се Станојевић Божидар , потпредседник
- Административни радник ће своје синдикалне активности обављати у
пуном радном времену, што ће бити регулисано Споразумом са
послодавцем , док ће остали изабрани радници стручне службе , своје
синдикалне активности обављати у зависности од потреба и ангажовања у
Синдикату Дирекције а отсуство са радног места ће правдати потврдама
добијеним из Синдиката .
ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Чланови ИО су разматрали и материјалну помоћ која се одобрава по
принципу сталних одлука. Након дискусије , сви чланови ИО , су заузели
јединствен став да износи остану непромењени у односу на претходни
период. У складу са тим, ИО је једногласно, донео следећу
ОДЛУКУ
Одобрава се материјална помоћ по следећем основу и утврђеном износу :
1. 15.000,00 динара за смрт члана колектива
2. 10.000,00 динара за смрт члана уже породице (супруг, супруга и деца)
3. 15.000,00 динара за рођење детета
4. 10.000,00 динара за смрт родитеља
5. 2.000,00 динара за посету раднику.
ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Мијатовић је обавестила чланове Одбора да други део периодичног
прегледа жена-преглед грудипочиње од 18.01.2018.године, с тим што у
месецу јануару је одобрено још три термина : 23.01.,25.и 30.01.2018.године .
Направљен је договор око формирања спискова по принципу редоследа кад
је ко радио први део прегледа уз убацивање хитних случајева , без обзира
на датум израде првог дела прегледа . Наглашено је још једном да нема
одустајања од пријављеног прегледа сем из неких озбиљних непредвиђених
разлога , јер се спискови након потврде од стране радница достављају Дому
здравља , доктор долази из Београда према бројној квоти која је потврђена
па ако разлог није оправдан неће бити услова за накнадне прегледе.
Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 13,10 часова.
Записник водила,

Председник Синдикалне организације
Дирекција Басена «Колубара»
_________________________
__________________________
Смиљка Глишовић
Мијатовић Дејана

