Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 639
Датум : 26. 10. 2018. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК
Са 5. седнице Одбора Синдикалне организације Дирекција Басена „Колубара„
одржане 26. 10. 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, Милош Милошевић, Драгана Станојевић, Иван Петковић и
Ивана Илић,представник у Фонду солидарности.
Одсуство са седнице оправдали су Снежана Живановић и Тамара
Радосављевић.
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 4. седнице Одбора СО Дирекција
2. Ребаланс Финансијског плана за 2018. годину
3. Усвајање Записника Комисије за социјалну заштиту и стандард
4. Рођендански поклони за 2019. годину
5. Организација прославе поводом испраћаја пензионера за Нову годину
6. Рекреација и рехабилитација радника Дирекције и Организационе целине
„Пројект“ за 2018. годину
7. Рекламни материјал за 2019. годину
8. Разно:
-

Текуће активности и информације

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, 4. седнице Одбора одржане 28. 09. 2018. године, у просторијама
Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.
ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У оквиру друге тачке дневног реда разматран је Ребаланс Финансијског плана
за 2018. годину. Ни на једној ставци није дошло до пробијања планираних
средстава, али је ребаланс урађен пре свега због промене односа чланарине и
средстава за рад Синдиката као и због планираних активности до краја године.
Договорено да се на две ставке повећају износи:
- За рекламни материјал, поклоне за рођендане и 8. март, под ставком 5 ,
ребалансом је предвиђено увећање планиране суме за 500.000,00 динара.
- За помоћ трећим лицима ребалансом је је предвиђено увећање планиране
суме за 60.000,00 динара.
За остале ставке у Финансијском плану за 2018. годину нема потребе
увећавати средства.
Ни са једне од ставки Плана за 2018.годину нису скидана средства да би се
наведени износи по претходне две ставке увећали из разлога што је констатовано
да су планирана средства у оквиру прихода од средстава за рад синдиката од
послодавца знатно повећана, под ставком 3 – приходи.
Наиме, према Плану за 2018.годину планирана средства за рад Синдиката
које Послодавац уплаћује, била су 1.800.000,00 динара., а према стању од
30.09.2018.године на тој ставци већ је уплаћено 2.244,823,12 динара. Ребалансом
Финансијског плана за 2018. годину сума је повећана на 2.400.000. динара, узимајући
у обзир и средства која ће бити уплаћена до краја године на овој ставци.Са ове
ставке урађена су повећања за претходне две ставке и ставку 27.остали
непредвиђени расходи.
Приликом израде Ребаланса утврђена је техничка грешка у збирној цифри у
плану за 2018.годину, на крају планираних ставки.Наиме, укупни приходи су
планирани на 9.316.442,86 динара али на крају када су средства подељена по
ставкама у осталим непредвиђеним расходима под тачком 27. нису ушла средства
од ставке остали приходи -ставка 4 -приходи, па је цифра остала 6.442,86 а треба
да буде 16.442,86 динара .Грешка је исправљена при изради Ребаланса и
искључиво је техничке природе, јер је цифра у укупним приходима тачна.
.
У складу са изнетим, Одбор је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
Усваја се Ребаланс Финансијског плана Синдикалне организације Дирекција
Басена „Колубара“ Лазаревац за 2018. годину.

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У наставку седнице, приступило се разматрању Записника Комисије за социјалну
заштиту и стандард број 637 од 26. октобра 2018. године. Председник Комисије
Милош Милошевић образложио је појединачно сваку молбу, које су разматране на
седници Комисије. Након тога, Oдбор је једногласно, донео следећу
ОДЛУКУ
I Усваја се Записник Комисије за социјалну заштиту и стандард број 637 од 26. 10.
2018. године.
II Oдобава се једнократна новчана помоћ радницима
Данијели Вујановић, радници Сектора за аутоматску обраду података Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара;
Витомиру Лукићу, раднику Организационе целине „Пројект“, у износу од
10.000,00 динара;
Милени Симић, радници Организационе целине „Пројект“, у износу од
8.000,00 динара;
Љиљани Тодоровић, радници Сектора за финансијско-књиговодствене
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 10.000,00 динара;
Драгану Милошевићу, раднику 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 48.000,00 динара.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава по финансијском плану.
ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Синдикат Дирекције већ годинама уназад обезбеђује рођенданске
поклоне у виду „Нивеа“ сетова за своје чланове. Опште је мишљење радника да са
том праксом треба наставити као и да је избор поклона добар и да ту не треба
ништа мењати. Председница Синдиката Дирекције Дејана Мијатовић је нагласила да
је Синдикат Дирекције имао уговор са „Делтом“ која је главни овлашћени увозник
„Нивеа“ козметике у Србији. Упоређивањем цена „Нивеа“ сетова у „Лилију“, „Дису“ и
„Делти“утврђено је да су цене у „Делти“ најповољније јер су цене код „Делте“ на
велико и добија се попуст од 4 одсто. То је за Синдикат најприхватљивија цена.
Набавка се ради у три етапе - у новембар-децембру, јануару-фебруар и октобру
месецу уколико има потребе за тим.

Након излагања свих чланова , а у складу са изнетим, Одбор је једногласно
донео следећу
ОДЛУКУ
I Одобрава се набавка рођенданских поклона за чланове Синдиката Дирекције за
2018.годину
II Садржај поклона , остаје непромењен , и за наредну годину набављаће се
козметички сетови „Нивеа“, мушки и женски
III Набавка ће се извршити из три дела : новембар-децембар, јануар-фебруар и
септембар-октобар у зависности од финансијских могућности
IV Козметички сетови ће се набављати од генералног увозника „Нивеа“козметике у
Србији „Делта „д.о.о. из Београда јер су цене артикала најповољније као и други
услови : бесплатна испорука, рабат за авансно плаћање и сл.
ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У петој тачки дневног реда било је разговора о организацији прославе
поводом испраћаја пензионера за Нову годину. Прослава ће бити одржана 28.
децембра 2018. године са почетком у 15 часова.. Извршена је резервација у
ресторану „Том и Џери“, као и музичког бенда Немање Радоњића из Лазаревца.
Речено је да обавештење за испраћај пензионера треба објавити на огласној табли
30. октобра. Пријаве за прославу се подносе од 1. новембра 2018. године. Место се
резервише искључиво уплатном резервације.. Цена за чланове Синдиката је укупно
1.500,00 динара, преостали износ до пуне цене регресира Синдикат. У случају
немогућности доласка, пре дана одржавања мора се обавестити Синдикат ради
замене према редоследу пријављених. Пријаве морају бити искључиво на име
радника, у супротном се пријављеном не враћа извршена уплата а замени се
обуставља износ ос 2.000,00 динара без обзира да ли је члан Синдиката или не.
Резервације се примају до попуне места, а приоритет имају чланови Синдиката
Дирекције.
Такође је договорено да Божидар Станојевић буде менаџер прославе.
У складу са изнетим, Одбор је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
Прослава у част одласка у пензију чланова Синдиката Дирекције одржаће
се 28.12. 2018.године у ресторану „Том и Џери“ у Лазаревцу са почетком у
15,00 часова
Цена за чланове синдиката је 1.500,00 динара
Синдикат Дирекције регресира преостали износ до пуног износа који се
постигне уговором са рестораном
Одобрава се ангажовање музичког бенда Немање Радоњића и плаћање
износа у вредности од 60.000,00 динара за пружање те врсте услуга
Остали детаљи организације прославе биће разрађени кроз обавештење за
огласне табле, које ће бити истакнуто у уторак 30.10.2018.године, док ће
списак пензионера бити накнадно објављен из разлога што се чека
потписивање решења за стимулативне отпремнине, како би се направио
коначан списак.
За менаџера прославе одређен је Божидар Станојевић .
Пензионерима ће се на име поклона исплаћивати новчани износ од
10.000,00 динара.

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Председница Синдиката Дирекције Дејана Мијатовић изнела је извештај
Одбору о реализацији рекреације и рехабилитације радника Дирекције и
Организационе целине „Пројект“ за 2018. годину.
На нивоу „Колубаре“ 2.568 радника послато је рекреацију ове године. У 90
посто случајева није било примедби и све је протекло у најбољем реду, а највише
похвала имао је Сарти.
Рекреацију је ове године користило 337 радника запослених у Дирекцији и
Организационој целини „Пројект“ и то:
Пролећна - 106,
Летња 109,
Јесења 122 .
На рехабилитацију је послато 160 радника Дирекције и Организационе целине
„Пројект“ и то :
Сокобања – 23
Ковиљача – 21
Рибарска бања - 8
Врњачка бања - 37
Нишка бања – 7
Пролом бања – 11
Горња Трепча – 28
Селтерс – 10
Ивањица – 15
Знатан број радника из Дирекције и Организационе целине „Пројект“
послато је преко других синдикалних организација и СОК-а и на рекреацију
и на рехабилитацију по принципу чланства у тим СО.
СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Седма тачка дневног реда односила се на рекламни материјал за 2019.
годину. Предлог председнице Мијатовић био је да се направи спецификација
рекламног материјала за 2019. годину. Према досадашњим мишљењима радника и
њиховим потребама предложено је следеће :
Мали роковник
Хемијска оловка (3 комада)
Радни календар
Коцка
торба од биоразградивог материјала, имајући у виду да ће послужити у
постојећој ситутуацији по продајним објектима
Предлог је направљен у смислу шта би отприлике могло доћи у обзир да се
набави као рекламни материјал, с тим што је договорено да се до следећег састанка
Синдиката утврди износ вредности новогодишњег пакета , на основу
прошлогодишњег, а затим изнесу идеје о евентуалним новим ставкама , донесе
одлука и направи коначна спецификација рекламног материјала за 2019. годину.

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Под тачком разно разматрале су се текуће активности у Синдикату Дирекције:.
Изнете су и актуелности са састанка Извршног одбора СОК-а одржаног 25. октобра
2018. године:
Усвојен је ребаланс Финансијског плана СОК-а за 2018. годину;
Усвојен је Извештај о рекреацији и рехабилитацији за 2018. годину. 2.568
радника је послато на рекреацију, а на рехабилитацију 2.175 радника на
нивоу „Колубаре“;
У току је усвајање трогодишњег Плана пословања ЕПС-а.Ова тема скидана
је са дневног реда Надзорног одбора , због намере да се смањи маса
средстава за зараде , са чиме се Синдикат не слаже. Планирано је да маса
за зараде повећа по предлогу Синдиката .Треба да се усвоји ребаланс
Плана за ову годину, због неисплаћене накнаде за организовану исхрану
радника и регреса за годишњи одмор, чиме би почела потпуна примена
Колективног уговора.
За регрес је планирано увећање за 10.000 динара и топли оброк 50 динара.
Постоје назнаке да ако исплата буде до краја године биће у две рате-пре и
после Нове године , а ако буде после Нове године онда ће се исплатити цео
износ;
Став Синдиката је да свим запосленима добит буде исплаћена у једнаком
износу од 50.000,00 динара почетком а најкасније до средине новембра ,
што најпре треба да одобри Надзорни одбор па Влада Србије;
Суви угаљ је извучен, сирови још 1600 тона није јер га нема довољно и
препорука је да се пређе на суви;
До сада је обрађено 379 захтева за превремени одлазак у пензију уз
стимулативну отпремнину. За ову годину предвиђено је 4 милијарде, а
следеће 3 милијарде динара за стимулативне отпремнине.
Посебно је тешка ситуација у „Колубари“ јер нема довољно радника,
опреме , резервних делова.Почели су да се реализују нови пројекти али без
нових радника тешко ће се било шта урадити.Ако се не прихвати захтев
Синдиката да „Колубара“ добије статус привредног друштва овај Огранак ће
потпуно пропасти.

8.1.
Сви чланови Одбора су били сагласни и одобрили су извршена плаћања у
периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 23.864,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 620 од 15. 10. 2018. године, Телеком Србији А. Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду од 01. 09. 2018. године до 30. 09. 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 14.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 101 од 01. 10. 2018. године, Центру за културу из Лазаревца, на
име рачуна за трошкове куповину карата за стенд ап комедију Николе
Ђуричка.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
3. Одобравају се средства у износу од 12.730,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 610 од 08. 10. 2018. године, ПТП ДИС из Крњева, на име рачуна
за трошкове куповине пића за репрезентацију у Синдикату Дирекције.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
4. Одобравају се средства у износу од 4.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 599 од 01. 10. 2018. године, Првом приградском позоришту из
Лазаревца, на име рачуна за трошкове куповине карата за позоришну
представу „Дамојед“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5. Одобравају се средства у износу од 768,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 600 од 01. 10. 2018. године, ЈП „Пошта Србије“ из Београда, на
име рачуна за регистрацију домена.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 12,00 часова.

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

