Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 477
Датум : 18. 07. 2018. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК
Са 8. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“„ одржане 18. 07. 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 и Јасмина Милановић и
Гордана Вићентијевић, замене.
Одсуство са седнице оправдали су : Тамара Радосављевић и 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 7. седнице Извршног одбора СО Дирекција
2. Усвајање Записника Комисије за социјалну заштиту и стандард
3. 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, 7. седнице Извршног одбора одржане 27. 06. 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 475 од 18. јула 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 475 од 18. 07.
2018. године.
II Oдобава се једнократна новчана помоћ радницима
Љиљани Сарић, радници Сектора за финансијско-књиговодствене
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 10.000,00 динара;
Ивани Шкоберне, радници Сектора за истраживачко-развојне послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
8.000,00 динара;
Снежани Ивановић, радници Сектора за правне, кадровске и опште
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 10.000,00 динара;
Бранки Госпавић, 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 38.000,00 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:
Везано за актуелну проблематику у ЕПС-у нема нових момената-.
Тренутно су актуелене активности везане за враћање ОДС-а у састав ЕПСа.Очекује се израда ребаланса Плана пословања . да би накнада за
исхрану , регрес за годишњи одмор и минули рад могли да се нормално
исплаћују.
Поводом рударске славе св. Прокопије , 21.јула , радници „Колубаре“, који
раде тога дана, добиће ланч пакете.
Поводом рударске славе , организује се традиционални турнир у малом
фудбалу , који ће се одржати 18,19. и 20. јула 2018.године у Рудовцима .

-

-

Направљен је договор ко може и жели да у име СО Дирекције иде на
ломљење славског колача и полагање венца на Спомен плочу рударима
штрајкачима из 1939.године 21.07.2018.године у Барошевац , у порту
цркве Брвнаре, где ће се одржати манифестација прославе Рударске
славе.
РСИ ЕПС-а организоваће се у Врњачкој бањи у термину од 05.09. до
07.09.2018.године
3.2.

Под тачком разно разматран је Шестомесечни извештај Службе БЗР (од 01. 01.
2018. до 31. 06. 2018 године).
- За шест месеци у овој години у Дирекцији је било укупно 3 повреде
на раду (1 лакша и 2 теже), што представља 0,17 посто од укупног
броја запослених
- У односу на исти период у 2017. години дошло је до смањења броја
повређених за пет повреда, односно за 62,00 одсто.
- Ван процеса рада и производње догодило се 2 повреде и
послодавац није могао да утиче на дешавање тих повреда.
Повреде су се догодиле због неопрезности при кретању. Једна
повреда се догодила у технолошком процесу рада и то због
неопрезности при силаску низ мердевине.
- У Дирекцији у протеклих 6.месеци 2018. године 161 жена је обавила
гинеколошки преглед у сарадњи са Синдикатом Дирекције.
- У току првих шест месеци 2018. године извршена је обука 63
запослена у Дирекцији и „Пројекту“.
Председница Синдиката је нагласила да је повређеним радницима понуђена
рехабилитација у некој од бања, ради благовременог опоравка .
Што се тиче гинеколошких лекарских прегледа жена , од стране Дома
здравља „др.Ђорђе Ковачевић“ из Лазаревца понуђено је да Дирекција и
Организациона целина „Пројект „ у периоду од 6. августа до 24. августа , три
недеље, пошаље на први део прегледа своје раднице јер жене са Копова због
годишњих одмора и рада у смени , нису у могућности да попуне наведене термине.
Дневно ће моћи да се прегледа по 15 радница Дирекције, а затим ће се прегледи
жена наставити након што прегледе обаве раднице Копова у неком од наредних
месеци.
3.3.
По завршетку пролећне рекреације за 2018.године, председница Мијатовић
Дејана је рекла да су сви радници који су писали пролећну рекреацију испоштовани
и добили су жељене дестинације , уз нека мала померања и уз договор са
радницима.
Сумирањем пролећне рекреације констатовано је да је
на мору и
планинама боравило укупно 122 радника Дирекције и ОЦ „Пројект“ и то:
- Златибор – 28 радника ,

-

Рајац - 4 радника,
Сокобања – 10 радника,
Будва – 10 радника,
Чањ-3 радника,
Бијела – 11 радника,
Ханиоти – 30 радника,
Сарти -26 радника.
3.4.

Чланове Извршног одбора председница Мијатовић је замолила да убудуће
помогну у реализацији дистрибуције „Колубарског Синдикалца“. Најбоље је да
сваки члан однесе у свој сектор одређен број примерака новог броја „Синдикалца“,
чиме би се обезбедила боља информисаност чланства и запослених а договорено
је и да се на сајту Синдиката Дирекције омогући радницима доступност свим новим
бројевима „Синдикалца“, „ЕПС Колубаре“ и „Енергије“.На тај начин би запослени
могли да благовремено и увек буду информисани из свих гласила која се штанпају
у оквиру ЕПС-а и „Колубаре“ и то одмах по њиховом објављивању.
3.5.
Синдикалној организацији Дирекције Басена „Колубара“ преко молби
за финансијску помоћ обратили су се:
-

-

1. „Спортски центар Рудовци“ из Рудоваца, друштво за спорт, рекреацију
и забаву које годинама одржава традицију обележавања 6. августа, Дана
рудара. Сваке године организују бројне спортске и културне догађаје у
периоду од 18. јула до 6. августа. Потребна им је финансијска помоћ да би
и ове године квалитетно реализовали бројне турнире и извршили
делимичну санацију објеката, обнову инвентара и набавку спортских
реквизита.
2. Љиљана Пакић, професор српског језика и књижевности из Лазаревца,
која као професорка ради 26 година у Техничкој школи „Колубара“ у
Лазаревцу и која је до сада објавила већ један роман „Перје, перо и
прашина“. Финансијска помоћ јој је потребна за реализацију штампе
романсиране биографије песника Лазара Костића, чији је она аутор. Циљ
јој је да упозна јавност са богатством живота великог српског писца на
сасвим нови начин.

Након разматрања молби, ИО је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
-

Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара „Спортском
центру Рудовци“ из Рудоваца за обележавање Дана рудара у периоду од
18. јула до 6. августа 2018. године.

-

Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара Љиљани Пакић,
професорки из ТШ „Колубара“ из Лазаревца ради реализације штампе
романсиране биографије песника Лазара Костића.
3.6.

Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 24.310,33 динара, потребна за уплату
рачуна број 445 од 05. 07. 2018. године, Телеком Србији А. Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду од 01. 06. 2018. године до 30. 06. 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 2.800,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 473 од 17. 07. 2018. године, Резон медиа групи д.о.о. из
Београда, на име рачуна за трошкове куповине приручника „Заштита од
инспекције рада“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 11,00 часова.

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

