Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 702
Датум : 12. 12. 2018. године
Лазаревац
ЗАПИСНИК
Са 6 седнице Одбора Синдикалне организације Дирекција Басена „Колубара“
одржане 12. 12. 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, Тамара
Радосављевић, Иван Петковић и Снежана Живановић.
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 5. седнице Одбора СО Дирекција
2. Рекламни материјал за 2019. годину
3. 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, 5. седнице Одбора одржане 26. 10. 2018. године, у просторијама
Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.
ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
На 11. седници ИО СО Дирекције донета је одлука о набавци и спецификацији
рекламног материјала за 2019.годину. Захтев за понуде достављен је следећим
понуђачима: СТКР „Пегаз“ из Лазаревца, „Одри – принт“ д.о.о. из Ваљева, СЗТР
„Астра галант“ из Ваљева и „Маг принт“ из Аранђеловца. Захтев за достављање
понуда објављен је на сајту Синдиката Дирекција. Рок за достављање понуда био је
07.12. 2018. године до 15,00 часова, у просторијама СО Дирекције, Карађорђева 25
(Нова робна кућа) Лазаревац.

До наведеног рока пристигла је само једна понуда
„Маг принт“ из
Аранђеловца. Увидом у понуду констатовано је да је иста комплетна и да одговара
траженој спецификацији :
1. Календар троделни пословни........158,00 динара
2. Коцка од папира..............................119,00 динара
3. Роковник Б6.....................................258,00 динара
4. Хемијска оловка „Аихао“..................17,00 динара
5. Биоразградива торба......................120,00 динара
6. Држач картица-Визитар..................169,00 динара
7. Термос шоља..................................299,00 динара
Укупно: 1.140,00 динара
Упоређујући цене са прошлогодишњим, уз поштовање квалитета узорака,
констатовано је да је цена за неке артикле остала иста а за неке незнатно
повећана. Након дискусије и усаглашавања предлога Одбор је једногласно донео
следећу
ОДЛУКУ
За набавку рекламног материјала за 2019.годину изабрана је понуда „Маг
принта“из Аранђеловца по цени од 1.140,00 динара по пакету, из разлога што је
економски повољна, услови плаћања прихватљиви, а понуђени узорци квалитетом
одговарају траженој спецификацији. Набавка ће се извршити у колићчини од 1.100
пакета.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У наставку седнице, под тачком разно разматрале су се текуће активности у
Синдикату Дирекције.
3.1.
Најпре је разматран Записник Комисије за социјалну заштиту и стандард број 701
од 12. децембра 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 637 од 26. 10.
2018. године.
II Oдобава се једнократна новчана помоћ радницима
Борјани Радовановић, радници Организационе целине „Пројект“, у износу
од 10.000,00 динара;

Данојли Ђуровић, радници Сектора за правне, кадровске и опште послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара.
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 20.000,00 динара.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава по финансијском плану.
3.2.
Престанком мандата члана Одбора СО Дирекције Тање Миљевић пре истека
времена на који је изабрана и избором новог синдикалног повереника Драгане
Станојевић неопходно је извршити замену и именовање повереника из те
подружнице по Ресорима, где се Драгана Станојевић поставља на места у свим
ресорима где је до сада била именована Тања Миљевић, којој је престао мандат.
Након појединачног разматрања састава Ресора и на предлог Извршног одбора,
Одбор је једногласно денео следећу
ОДЛУКУ

-

Да се као члан у:
Ресору за економска питања и колективно уговарање,
Ресору за радно-правну заштиту и нормативна питања,
Ресору заштите на раду и заштите животне средине,
Ресору за социјалну заштиту и стандард и
Да се као председник у Ресору за спорт, рекреацију и културу
на место Тање Миљевић именује Драгана Станојевић.

3.3.
Под тачком разно разматрана је предстојећа прослава поводом испраћаја
пензионера за Нову годину, која ће бити одржана 28. децембра 2018. године са
почетком у 15 часова у ресторану „Том и Џери“. Број резервисаних места је
максималан - 449 места.На места оних који одустану одмах се убацују радници са
листе чекања, па се надамо да ћемо свима изаћи у сусрет.

3.4.
На крају сваке године Одбор именује Комисију за попис основних средстава и
ситног инвентара СО Дирекције, Комисију за попис новчаних средстава благајне и
Комисију за попис благајне –рачуна Касе узајамне помоћи СО Дирекције.
Извршни одбор је дао предлог одлуке за састав Комисија и истовремено
предложио да састав комисија буде исти за сва три пописа.

У складу са Предлогом ИО, Одбор је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
Именују се :
-

Комисија за за попис основних средстава и ситног инвентара СО
Дирекције у саставу:

1. Драгана Станојевић, председник,
2. Тамара Радосављевић, члан
3. Иван Петковић, члан

-

Комисија за попис новчаних средстава благајне СО Дирекције у саставу:

1. Драгана Станојевић, председник,
2. Тамара Радосављевић, члан
3. Иван Петковић, члан
- Комисија за попис благајне-рачуна Касе узајамне помоћи СО Дирекције у
саставу:
1. Драгана Станојевић, председник,
2. Тамара Радосављевић, члан
3. Иван Петковић, члан
Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 10,30 часова.
Председавајући
______________________________
Дејана Мијатовић, председник
Синдикалне организације
Дирекције Басена „Колубара“
Записник водила
_________________________
Оливера Шолтиш

