Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 426
Датум : 27. 06. 2018. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК
Са 7. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“„ одржане 27. 06. 2018. године, са почетком у 09,30 часова, у
просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.
Седници Извршног одбора присуствовали су: Божидар Станојевић, Милош
Милошевић,
Снежана
Живановић,
Славица
Живановић,
Тамара
Радосављевић и Иван Петковић, члан Одбора.
Одсуство са седнице оправдали су Дејана Мијатовић и Тања Миљевић.
Седницу Извршног одбора је отворио и истом председавао Божидар
Станојевић, потпредседник Синдикалне организације Дирекција
Басена
„Колубара“, на чији предлог је усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са 6. седнице Извршног одбора СО Дирекција
2. Усвајање Записника Комисије за социјалну заштиту и стандард
3. Разно:
-

Текуће активности и информације

На почетку седнице потпредседник Божидар Станојевић је констатовао 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, 6. седнице Извршног одбора одржане 18. 05. 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 425 од 27. јуна 2018. године. Након тога,
Извршни одбор је једногласно, донео следећу
ОДЛУКУ
I Усваја се Записник Комисије за социјалну заштиту и стандард број 425 од 27. 06.
2018. године.
II Oдобава се једнократна новчана помоћ радници
Јасмини Урошевић, радници Сектора за финансијско-књиговодствене
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 10.000,00 динара;
Миломиру Павловићу, раднику Сектора за финансијско-књиговодствене
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 10.000,00 динара;
Владану Чолићу, раднику Сектора за Комерцијалне послове- Центра за
стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од 10.000,00
динара;
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 30.000 динара. Одобрена
помоћ биће исплаћена из средстава по финансијском плану.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
3.1.
Под тачком разно разматрале су се текуће активности у Синдикату
Дирекције:
Потпредседник Синдиката Дирекције Божидар Станојевић обавестио је чланове
Извршног одбора да је успешно реализован пролећни излет на Охрид, као и да су
сви били задовољни смештајем и понуђеним садржајем. Аранжман, на бази
полупансиона, је обухватио два ноћења, по цени од 11.900 динара. Синдикат ће
организовати на исту дестинацију јесењи излет у септембру месецу.
3.2.
Синдикалној организацији Дирекције Басена „Колубара“ преко молби за
финансијску помоћ обратили су се:
1. Предшколска установа „Ракила Котаров Вука“ из Лазаревца, за лечење
васпитачице Марине Вишњић. Марина болује од малигне неоплазме утеруса, а
наставак лечења је могућ само у Скопљу, у Македонији. За то су потребна велика
финансијска средства, која породица Вишњић није у могућности да сама обезбеди.

2. Фудбалски клуб „Раднички“ из Дрена, који организује меморијални турнир
у част Драгомира Драгићевића Певца. Такмичарски турнир у фудбалу одржаће се
30. јуна 2018. године.
3. Удружење грађана „Млади заслужују најбоље“ из Лазаревца, које је
неколико година уназад реализовало велики број пројеката на турнира, који би се
одиграо у оквиру манифестације „Дани Лазаревца“, 29. јуна 2018. године. На
турниру ће играти најбољи играчи популарног „баскета“.
4. Стонотенисерски клуб „Колубара“ из Лазаревца организује бараж у
регионалној лиги група Запад у СРЦ „Колубара“ , 09.06.и 10.06.2018.године.
Након разматрања молбе, ИО је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
1. Одобрава се новчана помоћ у износу од 10.000,00 динара Предшколској
установи „Ракила Котаров Вука“ из Лазаревца ради упућивања на даље лечење
Марине Вишњић, васпитачице запослене у њиховом колективу.
2. Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара Фудбалском
клубу „Раднички“ из Дрена за организацију меморијалног фубалског турнира у част
Драгомира Драгићевића Певца.
3. Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара Удружењу
грађана „Млади заслужују најбоље“ из Лазаревца, за организацију кошаркашког
турнира, у оквиру манифестације „Дани Лазаревца“.
4. Није разматрана молба Стонотенисерског клуба „Колубара“ из Лазаревца
за организацију баража у регионалној лиги група Запад у СРЦ „Колубара“ ,која је
била заказана за 09.06.и 10.06.2018.године, из разлога што је предвиђена
манифестација већ одржана, па ретроактивно обезбеђивање средстава неби
имало ефекта .
3.3.
Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 24.554,18 динара, потребна за уплату
рачуна број 376 од 05. 06. 2018. године, Телеком Србији А. Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду од 01. 05. 2018. године до 31. 05. 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 10.000,00 динара потребна за уплату
рачуна број 366 од 31. 05. 2018. године, Првом приградском позоришту из
Лазаревца на име рачуна за трошкове куповине карата за позоришну
представу „Вишњик“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

3. Одобравају се средства у износу од 3.600,00 динара потребна за уплату
рачуна број 363 од 30. 05. 2018. године, Резон медиа групи д.о.о. из
Београда, на име рачуна за трошкове куповине часописа „Све инспекције
на длану“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
4. Одобравају се средства у износу од 24.000,00 динара потребна за уплату
рачуна број 363/1 од 30. 05. 2018. године, Центру за културу из Лазаревца
на име рачуна за трошкове куповине карата за позоришну представу
„Урнебесна трагедија“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5. Одобравају се средства у износу од 10.187,25 динара потребна за уплату
рачуна број 364 од 30. 05. 2018. године, продавници ДИС маркет из
Лазаревца на име рачуна за трошкове куповине сокова и кафе за потребе
Синдикалне организације.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 10,30 часова.

Председавајући
______________________________
Божидар Станојевић, потпредседник
Синдикалне организације
Дирекције Басена „Колубара“
Записник водила
_________________________
Смиљка Глишовић

