Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 58
Датум : 07. 02. 2018. године
Лазаревац
ЗАПИСНИК
Са 3. седнице Одбора Синдикалне организације Дирекција Басена „Колубара„
одржане 07. 02. 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, Иван Петковић, Тамара Радосављевић и Тања Миљевић.
Одсуство са седнице оправдали су Снежана Живановић и Милош
Милошевић.
Седницу 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 2. седнице Одбора СО Дирекција
2. Усвајање:
-

Финансијског извештаја СО Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац
за 2017. годину

-

Финансијског плана пословања СО Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац за 2018. годину

3. Усвајање:
-

Записника о Попису основних средстава СО Дирекција Басена
„Колубара“ Лазаревац за 2017. годину

-

Записника о Попису благајне – текући рачун СО Дирекција Басена
„Колубара“ Лазаревац за 2017. годину

-

Записника о Попису благајне Касе узајамне помоћи СО Дирекција
Басена „Колубара“ Лазаревац за 2017. годину.

4. Разматрање извештаја о раду Управног одбора Фонда солидарности
„Колубара“ Лазаревац
5. Доношење одлуке о поклону за празник жена за чланице Синдиката
Дирекције
6. Разно:

-

Прослава – испраћај пензионера 02. 03. 2018. године

-

Куповина угља за грејну сезону 2018/2019. годину

-

Годишњи извештај Службе БЗР за 2017. годину

На почетку седнице председник Синдиката Дирекције Дејана Мијатовић је
констатовaла да постоји кворум да Одбор пуноважно ради и одлучује.
ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Након утврђивања кворума за рад Одбора, једногласно је усвојен записник са
претходне, 2. седнице Одбора одржане 18. 01. 2018. године, у просторијама
Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.
ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
2.1.
На почетку сваке године, Одбор Синдиката Дирекције разматра и усваја Финансијски
извештај за протеклу годину. ИО је усвојио Финансијски извештај за 2017.годину и
извештај о раду и предложио Одбору да исти усвоји.
Председница Дејана Мијатовић поднела је Финансијски извештај за 2017. годину, уз
кратко образложење сваке од наведених ставки.
Укупни приходи за 2017. годину износили су 10.537.611,54 динара, а расходи на дан
31. 12. 2017. године били су 8.031.168,68 динара. Стање на рачуну 31. 12. 2017.
године било је 2.506.442,86 динара. Средства су рационално коришћена у складу са
Финансијским планом па су одступања , односно прекорачења била минимална само
на неколико ставки што је регулисано кроз ребаланс у септембру месецу.
У претходној години радило се у складу са финансијским планом и стварним
потребама чланства. План је реализован у целини. Мијатовић Дејана је истакла да
је ИО у потпуности спроводио и реализовао одлуке Одбора СО Дирекције. Синдикат
Дирекције је и активно учествовао у раду СОК-а и Синдиката радника ЕПС- по свим
битним питањима за бољи стандард радника. Као председник ИО и Одбора
Синдиката Дирекције, Дејана Мијатовић, је заједно са својим колегама , учествовала
у раду и реализацији свих одлука ИО И Одбора Синдиката Дирекције.
Из 2016. године пренето је 3.896.275,80 динара, приход од чланарине је био
4.918.528,10, а средства за рад синдиката добијена од послодавца износила су
1.720.863,74 динара. Остали приходи износили су 1.943,90 динара.
Реализоване активноси у складу са Финансијским планом су :
На пролећни излет у мају месецу у Требиње ишло је 54 радника.
На јесењи излет у Нови Сад ишло је 43 радника
Сумирајући спроведену рекреацију у 2017.години у Дирекцији и
организационој целини „Пројект“,утврђено је да је на рекреацију укупно послато 395
радника, од тога на пролећну је послато 156 радника, на летњу 108 радника а на
јесењу је послат 131 радник.Том броју треба додати и позамашан број радника који су
рекреацију добили из других делова СО. Синдикат Дирекције је успео према
одобреним местима да пошаље на рекреацију све заинтересоване раднике и то у
готово целокупном броју и на жељене дестинације ,изузев малог броја који је морао
бити пребачен на неке друге дестинације због ограничености капацитета на неким

дестинацијама, где нису могла бити урађена проширења. Синдикату Дирекције је за
2017.годину одобрено 307 места а према урађеном извештају тај број је знатно
премашен захваљујући разумевању колега из других синдикални организација и
централи СОК-а који су на све начине помогли да сви заинтересовани радници
Дирекције и Организационе целине „Пројект“ користе рекреацију.Било је пар примедби
на дестинацијима Крф и Ханиоти , мада је било пуно и похвала за те дестинације,
везано за квалитет смештаја и храну, а највише су похвале биле за дестинације
Петровац, Будву и Чањ.Ове године је послат и изузетно велики број деце умрлих
радника на море. Средства предвиђена за рекреацију у многоме су премашена , тако
да је на Одбору Синдикалне организације ЕПС“Колубара“ договорено да свака
синдикална организација према могућностима пребаци део новчаних средстава на
рачун Синдикалне организације ЕПС“Колубара“.
- Сумирањем рехабилитацијe за 2017.годину утврђено је да је на рехабилитацију
послато 165 радника , од тога је СОК одобрио 15 места , копови 2 места, док је
независно од овог броја још 21 радник Дирекције користио рехабилитацију добивши
место директно са КОП-а. По бањама на рехабилитацију је послато:
- Селтерс- 8 радника
- Рибарска бања-8 радника
- Ковиљача- 29 радника
- Врњачка бања- 40 радника
- Ивањица – 16 радника
- Горња Трепча- 28 радника
- Соко бања- 20 радника
- Пролом бања-10 радника
- Нишка бања-6 радника
Синдикату Дирекције је одобрено за 2017.годину 155 места, а овај број премашен је
захваљујући сарадњи и разумевању колега из СОК-а ,СО КОП-а и СО Прераде.
Све бање су похваљене од стране радника који су користили рехабилитацију ,како у
погледу квалитета смештаја тако и у погледу пружања здравствених услуга и
коректности запосленог особља.
Сигурно је да су по незваничним информацијама, готово сви радници искористили
место по једном или другом основу и ишли или на рехабилитацију или рекреацију у
2017. години.
Успешно учешће у техничкој реализацији гинеколошких прегледа жена
Дирекције и Организационе целине „Пројект“ у 2017. години, где се на прегледе
одазвало 748 жена, кроз свакодневно присусутво члана синдиката у својству вође
групе и припрему и планирање спискова за сваки дан, уз детаљна упуства о сваком
сегменту прегледа и завршну доставу резултата.
Обезбеђене су и подељене поклон честитке „Lily“ Дрогерије за женске
чланове Синдиката за 8. март, а за све чланове синдиката обезбеђени су
рођендански поклони.
Организована је подела пакета рекламног материјала на крају године
Одобрена су средства у висини од 690.851,48 динара по молбама
радника који су тражили једнократну новчану помоћ
Новчана средства у износу од 595.000 динара дата су за новорођене
бебе
Као помоћ породицама покојних радника или чланова породице дато је
370.000 динара

Посећени су болесни чланова синдиката који се налазе на дужем
боловању
Дата је помоћ трећим лицима у укупном износу од 70.000 динара,
најчешће спортским клубовима који у својим редовима имају млађе селекције,
младим успешним спортистима за учествовање на међународним
такмичењима, дата је помоћ у циљу подржавања солидарних акција болесних
радника из других делова „Колубаре“, а узето је учешће и у хуманим акцијама
ширег карактера на нивоу града Лазаревца, а води се рачуна и подржавају се
значајни спортски и културни садржаји у нашем граду.

-

-

Организоване су две прославе испраћаја у пензију чланова Синдиката
Дирекције у марту и децембру, за преко 600 радника.
Представници Синдиката Дирекције врло успешно су представљали
Синдикат Дирекције кроз учешће на РСИ угљара и РСИ ЕПС-а у Врњачкој
бањи
Обезбедили новчане износе за новогодишње пакетиће за децу радника
ангажованих на привремено-повременим пословима
Свакодневно кроз личне и телефонске контакте са чланством учествовали у
решавању низа проблема, пружали помоћ у лакшем сналажењу на
остваривању права по разним основама , давали мишљења у дисциплинским
поступцима вођеним против наших чланова ,колико смо могли доприносили
решавању пољуљаних међуљудских односа и сл.
Део средстава искоришћен је и за културне манифестације и позоришне
представе за оне чланове који су заинтерсовани за ту врсту планираних
активности
-успешно организовали синдикалне изборе у времену од 13.12.2017.године до
14.12.2017.године
урађене Измене и допуне
Правила о раду СО Дирекције Басена
„Колубара“Лазаревац у два наврата 26.07.2017 .године и 20.10.2017.године .
- вршили упис за куповину угља запосленима Дирекције и Организационе
целине „Пројект“за грејну сезону 2018/2019.године
Након разматрања Финансијског извештаја , чланови Одбора су у потпуности
и једногласно усвојили Финансијски извештај за протеклу 2017. годину и
складу са тим, донели следећу
ОДЛУКУ

- Усваја се Финансијски извештај Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“ Лазаревац за 2017. годину.
2.2.
У наставку седнице, Одбор је разматрао Финансијски план СО Дирекција
Басена „Колубара“ за 2018. годину. На основу планираних активности Синдиката
планирају се и средства за реализацију истих.
Председница Синдиката Дирекције, Дејана Мијатовић, детаљно је образложила
све ставке које се налазе у Финансијском плану за 2018. годину. У ову 2018.годину из
претходне године је пренето 2.506.442,86 динара. Планирани приход од чланарине

износи 5.000.000,00 динара а износ средства за рад Синдиката од послодавца
планира се на 1.800.000,00 динара. Остали планирани приходи су 10.000,00 динара.
Укупни планирани приход у 2018. години износи 9.306.442,86 динара, колико износе
и планирани расходи, који су разматрани по ставкама плана уз појединачно
образложење сваке од њих.
Сви чланови Одбора у потпуности и једногласно су усвојили Финансијски план за
2018. годину. У складу са изнетим, Одбор је донео следећу
ОДЛУКУ
- Усваја се Финансијски план Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“ Лазаревац за 2018. годину.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У оквиру ове тачке дневног реда разматрани су записници Комисије за попис
основних средстава и ситног инвентара СО Дирекција за 2017. годину, Комисије за
попис новчаних средстава благајне СО Дирекција за 2017. годину и Комисије за
попис благајне-рачуна Касе узајамне помоћи СО Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац за 2017. годину.
Увидом у документацију констатовано је да стање средстава на текућем рачуну
31. 12. 2017. године износи 2.506.442,86 динара, док на исти дан стање благаје Касе
узајамне помоћи СО Дирекција Басена „Колубара“ износи 12.883.759,15 динара.
Сви презентовани
записници су усвојени једногласном одлуком. Након
изјашњавања, Одбор је донео следећу
ОДЛУКУ
Усваја се Записник :
- Комисије за попис основних средстава и ситног инвентара СО
Дирекција за 2017. годину
- Комисије за попис новчаних средстава благајне СО Дирекција за
2017. годину
- Комисије за попис благајне-рачуна Касе узајамне помоћи СО
Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац за 2017. годину.
ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У оквиру четврте тачке дневног реда разматран је Извештај о раду Управног
одбора Фонда солидарности „Колубара“ Лазаревац за 2017. годину. Фонд
солидарности Синдиката „Колубара“ окупља чланове осам синдикалних
организација. Седнице су се одржавале сваког другог четвртка и ниједна није
одложена због недостатка кворума. Током 2017. године одржане су 23 седнице на
којима је разматрано 4.695 молби. Чланови Фонда су прикупљали молбе по својим
деловима предузећа а потом их је детаљно прегледала и стручно обрађивала др
Оливера Младеновић, специјалиста неуропсихијатрије. Из „Дирекције“ за помоћ се
обратило 912 радника.

Када је реч о обољењима због којих радници најчешће траже помоћ то су пре
свега карциноми, срчана и обољења кичме, дијабетес, гинеколошка обољења,
гастроентеролошка и обољења жлезда са унутрашњим лучењем. Код деце је све
чешће потребно бањско лечење због астме, помоћ при куповини инхалатора и
ортопедских ципела. Због тежине обољења или великог новчаног износа 28 молби је
прослеђено на разматрање Фонду солидарности Синдиката радника „ЕПС“-а.
Ради бржег заказивања прегледа и ефикаснијег лечења склопљени су
уговори, који се обнављају сваке године, са следећим здравственим установама: у
Београду - „Војномедицинска академија“, ДЦ „Храм“ и ДЦ „Еуродијагностик“ и у
Лазаревцу - Специјална болница за ендемску нефропатију, Специјалистичка
ординација „СИ МЕДИКАЛ“, Специјалистичка ординација „ИНТЕРНА“ ,Стоматолошка
ординација „др Синђелић“, Специјалистичка ординација за интерну медицину „др
Стефановић“ и Стоматолошка ординација „др Јелена Кузмановић“.
Сходно важећем Правилнику Фонд солидарности се укључио и у шире
хуманитарне акције помажући људима и ван „Колубаре“ у износу од по 25.000
динара.
ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У петој тачки дневног реда разматрала се куповина поклона за чланице Синдиката
Дирекције поводом 8. марта. Сви чланови Одбора су били једногласни у предлогу да
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. Након дискусије присутних , Одбор је једногласно, донео следећу
ОДЛУКУ
Одобрава се куповина поклон честитке „Лили „Дрогерије са седиштем у Београду у
номиналној вредности од 1.000,00 динара чланицама Синдиката Дирекције за
Празник жена , у количини од 600 комада уз попуст од 4% на укупан износ.
Задужује се председница Дејана Мијатовић да тражи профактуру по договореним
условима од Дрогерије „Лили“ са седиштем у Београду.
ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
6.1.
У наставку седнице, размотрени су детаљи око организације прославе
поводом испраћаја пензионера чланова Синдиката Дирекције и уједно обележавања
8.марта –Празника жена .Након дискусије и постигнутог договора, Одбор је
једногласно, донео следећу
ОДЛУКУ
Прослава поводом испраћаја радника у пензију заказана је за 2. март 2018.
године у ресторану „Том и Џери“
За ту прилику ангажује се бенд Владана Антонијевића из Лазаревца
Обавештење за прославу биће истакнуто на огласним таблама и сајту СО
Дирекције од 9. фебруара 2018. године.

Цена за чланове Синдиката Дирекције ће бити 1.200,00 динара. Износ ће се
уплаћивати у две рате, док преостали износ до пуне цене сносиће Синдикат
Дирекције.
За менаџера прославе именује се Божидар Станојевић, члан Одбора
Цена за оне који нису чланови Синдиката Дирекције је 2.000,00 динара
6.2.
Куповина угља за грејну сезону 2018/2019. годину почела је од 29. јануара и
трајаће до 31. марта ове године( рок је продужен на захтев Синдиката јер се каснило
са почетком уписа). Дозвољене количине угља су исте као и прошле године и то: 20
тона сировог, 12 сушеног и комбиновано 10 сировог и 6 тона сушеног угља. Цена је
8.430,54 за тону сушеног и 3.452,42 за тону сировог угља. Превоз је ове године
скупљи за 2%, а цео износ се може платити у 16 полумесечних рата.
6.3.
Под тачком разно разматран је Годишњи извештај Службе БЗР за 2017.
годину.
У целој претходној години у Дирекцији је било укупно 18 повреда на раду (9
лакших и 9 тежих) што представља 1,02 одсто у односу на укупан број запослених.
У односу на 2016. годину дошло је до повећања броја повређених за две
повреде, односно за 12,50 одсто.
Ван процеса рада и производње догодило се 16 повреда, а две су се догодиле
док су запослени обављали посао, али сопственом непажњом. Због неопрезности
при кретању догодило се 12 повреда. За 6 повреда место повређивања био је пут
од куће до посла, за једну такође пут од куће до посла али у кругу предузећа, за 6
место је круг предузећа у којима запослени раде, 1 повреда се догодила у
магацину, 1 у кругу магацина и 1 у објекту у ком запослена ради.
У Дирекцији у претходној години 709 жена је обавило гинеколошки преглед у
сарадњи са Синдикатом Дирекције.
У току 2017. извршена је обука за 340 запослених у Дирекцији.
Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 11,00 часова .
Председавајући
______________________________
Дејана Мијатовић, председник
Синдикалне организације
Дирекције Басена „Колубара“ Лазаревац
Записник водила
_________________________
Оливера Шолтиш

