Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 280
Датум : 25. 04. 2018. године
Лазаревац

ЗАПИСНИ
Са 5. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара„ одржане 25. 04. 2018. 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, Славица Живановић, Милош Милошевић, Тамара Радосављевић
и Иван Петковић и Тања Миљевић, чланови Одбора.
Одсуство са седнице није оправдала Снежана Живановић.
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 4. седнице Извршног одбора СО Дирекција
2. Усвајање Записника Комисије за социјалну заштиту и стандард
3. Јесењи излет
4. Летња рекреација за 2018. годину
5. 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, 4. седнице Извршног одбора одржане 28. 03. 2018. године,
у просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У наставку седнице, приступило се разматрању Записника Комисије за
социјалну заштиту и стандард број 279 од 25. априла 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 279 од 25. 04.
2018. године.
II Oдобава се једнократна новчана помоћ следећим радницима:
Маријани Дуканац, радници Сектора за аутоматску обраду података Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара;
Милени Миловановић, радници Организационе целине „Пројект“, у износу
од 10.000,00 динара;
Мирјани Каваз, радници Сектора за правне, кадровске и опште послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
7.000,00 динара;
Весни Маговчевић, радници Сектора за финансијско-књиговодствене
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 7.000,00 динара;
Дејану Павловићу, раднику Сектора за Комерцијалне послове- Центра за
стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара, у износу од 7.000,00 динара;
Славици Стојановић, радници Организационе целине „Пројект“, у износу
од 10.000,00 динара;
Зори Ранковић, радници Сектора за финансијско-књиговодствене послове
- Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара.
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 61.000 динара. Одобрена
помоћ биће исплаћена из средстава по финансијском плану.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Председник Синдиката Дирекције, Дејана Мијатовић ,подсетила је чланове
Извршног одбора да је због велико интересовање за пролећни излет на Охрид, а
малог смештајног капацитета да би се изашло у сусрет свим радницима обезбедио
још један аутобус за исти термин, на претходној седници, договорено да се на јесен
на излет иде на исту дестинацију Охрид; чиме би се омогућило свим
заинтересованим радницима да иду на излет. Синдикат је тражио понуду за исту
дестинацију од туристичке агенције „Колубара турс“из Лазаревца за септембар , као

дестинацију за јесењи излет. У наставку седнице приступило се разматрању
пристигле понуде : Охрид, четвородневни излет са два ноћења, од 19. до 22.
септембра. Аранжман је на бази полупансиона а цена је 11.900 динара, а плаћање
је авансно 3.000 динара а остатак у 10 полумесечних рата.
Након разматрања понуде и изнетог мишљења чланова приступило се
гласању. ИО је једногласно донето следећу
ОДЛУКУ
-

-

Прихвата се понуда „Колубара -турс“ из Лазаревца за јесењи излет на
Охрид, у трајању од четири дана са два ноћења,у термину од 20. до 22.
септембра 2018. године, на бази полупансиона по цени од 11.900 динара.
Цена за чланове СО Дирекције је 9.000,00 динара коју ће исплатити у десет
полумесечних рата преко платног списка
Одобрава се да СО Дирекције , Туристичкој агенцији „Колубара турс“
Лазаревац уплати преостали износ до пуне цене аранжмана за сваког
радника, а у склопу тога, како би се испунили захтеви из понуде о потреби
авансне уплате, одобрава се и уплата од 120.000 динара на име аванса
ТА „Колубара- турс“Лазаревац, као резервација за јесењи излет.
ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Летња рекреација радника Дирекције РБ „Колубара“ за 2018. годину биће
реализована као и претходних година. Приоритет за упућивање имаће радници
са дужим радним стажом и који нису или су мањи број пута користили рекреацију.
На Златибору летња рекреација почиње од 9. јуна и трајаће до 27. августа
(8 смена).
У Грчкој у Ханиотију има 5 смена и почињу од 4. јула а у Сартију од 29.
јуна.
У Црној Гори – Чањ има 6 смена и то од 30. јуна до 19. августа,
Будва 6 смена од 1. јула до 20. августа
Бјела 5 смена од 11. јула до 20. августа.
Пријаве за летњу рекреацију ће се подносити до 29. маја 2018. године до 15
часова.
ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
5.1.
Под тачком разно разматрале су се текуће активности у Синдикату
Дирекције.
Надзорни одбор СО Дирекција Басена „Колубара“ поднео је извештај о
билансу успеха Синдикалне организације Дирекција Басен „Колубара“ за период
од 01. 01. до 31. 12. 2017. године. На састанку одржаном 29. марта 2018.године
разматрана је правилност рада Синдикалне организације у 2017.години.

Надзорни одбор је констатовао да су у законском року предати завршни рачун
и извештај АПР. На основу биланса успеха може се констатовати да је добитак
за 2017. годину 2.506.000 динара. Увидом у постојећу документацију утврђено је
да за сваку пословну промену постоји одговарајућа одлука и документација за
њено књижење. Утврђено је да није било неправилности у раду.
Након разматрања Извештаја Надзорног одбора Извршни одбор је
једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
- Усваја се Извештај Надзорног одбора СО Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац о билансу успеха Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“ за 2017. годину.
Предлаже се Одбору Синдикалне организације Дирекције Басена „Колубара“
да усвоји ову одлуку.
5.2.
Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 23.892,76 динара, потребна за уплату
рачуна број 224 од 18. 04. 2018. године, Телеком Србији А. Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду од 01. 03. 2018. године до 31. 03. 2018.
године на име рачуна за трошкове Бизнис пакета – мобилних телефона
чланова Одбора и фиксног телефона у централи Синдиката.
2. Одобравају се средства у износу од 4.000,00 динара потребна за уплату
рачуна број 134/1 од 02. 04. 2018. године, Центру за културу из Лазаревца
на име рачуна за трошкове куповине карата (други део сале) за позоришну
представу „Женски оркестар“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
3. Одобравају се средства у износу од 20.000,00 динара потребна за уплату
рачуна број 134/2 од 02. 04. 2018. године, Центру за културу из Лазаревца
на име рачуна за трошкове куповине карата (први део сале) за позоришну
представу „Женски оркестар“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
4. Одобравају се средства у износу од 8.000,00 динара потребна за уплату
рачуна број 187 од 13. 04. 2018. године, Првом приградском позоришту из
Лазаревца на име рачуна за трошкове куповине карата за позоришну
представу „Маслачак и ретард“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5. Одобравају се средства у износу од 4.000,00 динара потребна за уплату
рачуна број 187/1 од 13. 04. 2018. године, Првом приградском позоришту из
Лазаревца на име рачуна за трошкове куповине карата за позоришну
представу „Жак и његов господар“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
6. Одобравају се средства у износу од 140.630,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 184 од 13. 04. 2018. године, Угоститељској радњи „Том и Џери“

из Лазаревца, на име рачуна за трошкове угоститељских услуга хране и
пића за прославу 8. марта и испраћаја пензионера, последња рата.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану
7. Одобравају се средства у износу од 2.475,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 188 од 13. 04. 2018. године, Резон медиа групи д.о.о. из
Београда, на име рачуна за трошкове куповине приручника „Порески
подстицаји“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
8. Одобравају се средства у износу од 120.000,00 динара потребна за уплату
рачуна број 152 од 05. 04. 2018. године, Туристичкој агенцији „Колубара
турс“ из Лазаревца на име аванса за туристички аранжман-пролећни излет
на Охрид од 15. до 17. 06. 2018. године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
9. Одобравају се средства у износу од 120.000,00 динара потребна за уплату
рачуна број 185 од 13. 04. 2018. године, Туристичкој агенцији „Колубара
турс“ из Лазаревца на име аванса за туристички аранжман-јесењи излет на
Охрид од 20. до 22. 09. 2018. године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
10. Одобравају се средства у износу од 1.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 224/1 од 18. 04. 2018. године, СТР „Јоја“ из Лазаревца, на име
рачуна за трошкове куповине цвећа „суза“ за сахрану.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
11. Одобравају се средства у износу од 7.232,00 динара, потребна за уплату на
рачун СО Колубара фонд солидарности из Лазаревца, на име чланарине за
март 2018. године, заведено под бројем 205 од 17. 04. 2018. године.
12. Одобравају се средства у износу од 6.655,18 динара, потребна за уплату на
рачун СО Колубара фонд солидарности из Лазаревца, на име чланарине за
фебруар 2018. године, заведено под бројем 128/1 од 23. 03. 2018. године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5.3.
Молбом за материјалну помоћ Синдикату Дирекције обратила се „Академија
фудбала“ из Лазаревца, која окупља децу узраста од 5 до 12 година. Академија се
не бави само фудбалом као основном делатношћу већ деца похађају и часове
енглеског језика, корективне гимнастике, веронауке, школе пливања, одлазе у
позориште, биоскоп. Потребна су им основна средства за рад попут лопти, чуњева,
маркера, препоница. Након разматрања молбе, ИО је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара „Академији
фудбала“ из Лазаревца ради набавке основних средстава за спортски рад са
децом.

5.4.
Молбом за материјалну помоћ Синдикату Дирекције обратио се ФК „Борац“ из
Лазаревца, у коме тренира преко 80 дечака и 30 девојчица. Новац им је потребан
за трошкове такмичења кадета у Трећој београдској лиги, селекцији петлића,
пионира и женску селекцију. Након разматрања молбе, ИО је једногласно донео
следећу
ОДЛУКУ
Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара ФК „Борац“ из
Лазаревца ради покривања трошкова за такмичења мушких и женских фудбалских
селекција за млађе категорије.

-

-

5.5.
Извршни одбор СО Дирекција предложио је да се одобри материјална помоћ:
Браниславу
Кузмановићу,
раднику
Сектора
за
финансијскокњиговодствене послове - Центра за стручне послове и логистику
Дирекције РБ „Колубара“; због изузетно тешке и неизвесне здравствене
ситуације у породици.
Снежани Жуњић, радници Сектора за правне, кадовске и опште послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“због тешке
материјалне ситуације изазване здравственим проблемима.
Након разматрања донета је следећа
ОДЛУКА

-

-

Одобрава се помоћ у износу од 10.000 динара Браниславу Кузмановићу,
раднику Сектора за финансијско-књиговодствене послове - Центра за
стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара;
Одобрава се помоћ у износу од 10.000 динара Снежани Жуњић, радници
Сектора за правне, кадовске и опште послове - Центра за стручне послове
и логистику Дирекције РБ „Колубара“.
Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 11,30 часова.
Председавајући
______________________________
Дејана Мијатовић, председник
Синдикалне организације
Дирекције Басена „Колубара“

Записник водила
_________________________
Оливера Шолтиш

