Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 549
Датум : 28. 08. 2018. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК
Са 9. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“„ одржане 28. 08. 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, Снежана Живановић и Иван Петковић,члан
Одбора.
Одсуство са седнице оправдали су Милош Милошевић и Тамара
Радосављевић . 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 8. 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, 8. седнице Извршног одбора одржане 18. 07. 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 548 од 28. августа 2018. године. Члан Комисије,
Иван Петковић, 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 548 од 28. 08.
2018. године.
II Oдобава се једнократна новчана помоћ радницима
Верици Јоксимовић, радници Сектора за правне, кадровске и опште
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 8.000,00 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;
Далибору Митровићу, раднику Сектора за безбедност и здравље на раду
и заштиту од пожара - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ
„Колубара“, у износу од 10.000,00 динара;
Радисаву Јаковљевићу, раднику Сектора за производно-техничке послове
- Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
5.000,00 динара;
Драгу Ђерићу, 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 43.000 динара.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава по финансијском плану.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
3.1
Под тачком разно разматране су се текуће активности у Синдикату
Дирекције:
Радничко-спортске игре „Електропривреде Србије“ организоваће се у
Врњачкој Бањи у термину од 5. до 8. септембра 2018. године.У складу са
тим, потребно је урадити плаћена одсуства за такмичаре и представнике
Синдиката Дирекције . Затим је предложено да дневница за учеснике и
представнике игара буде 1.000 динара по дану , као што је и донета одлука
на нивоу СОК-а за све учеснике игара.
Након дискусије ,приступило се гласању. Једногласно је донета следећа
ОДЛУКА
Одобрава се да дневница за такмичаре и представнике Синдиката
Дирекције на РСИ ЕПС-а износи 1.000 динара по дану ;
Због великог интересовања за пролећни излет на Охрид, да би се изашло
у сусрет свим радницима, Синдикат је 19. септембра организовао и
четвородневни јесењи излет на Охрид.
Прослава поводом испраћаја радника у пензију извршена је резервација
за 28. децембар 2018. године у ресторану „Том и Џери“. За ову прилику
резервисан је и музички бенд Немање Радоњића из Лазаревца ; детаљи

-

-

везани за прославу биће благовремено утврђени кроз донете одлуке на
некој од наредних седница.
Рехабилитација и јесења рекреација радника за 2018 годину одвијају се
плану. Остало је још пар смена до краја, а када се заврше за ову годину
Синдикат ће поднети детаљан извештај о њима;
Тања Миљевић поднела је оставку на место члана Одбора СО Дирекције
из личних разлога . Њена оставка ће се усвојити на првој наредној седници
Одбора СО Дирекције.

3.2.
Друга група периодичних прегледа жена запослених у Дирекцији и
Организационој целини „Пројект“ наставља се од 10. септембра 2018. године.
Пријављивање за преглед се обавља код синдикалних повереника по Синдикалним
подружницама или у централи синдиката. Дневно ће моћи да се прегледа по 15
радница Дирекције, а први део прегледа обухвата лабораторијску анализу крви,
гинеколошки преглед и ултра-звук штитне жлезде и остеропороза (сваке треће
године). Други део прегледа ће се обавити накнадно по добијеним терминима из
Дома здравља, када је важно да се заказани термини испоштују због немогућности
измена, из разлога што се ангажују доктори из Београда и документација за
заказани преглед се доставља истима , па су измене могуће само у изузетно
оправданим случајевима .
.
3.3.

-

Синдикалној организацији Дирекције Басена „Колубара“ преко молбе за
финансијску помоћ, , обратио се Фудбалски клуб „Младост“ из Врачевића,
који заједно са Месном заједницом Врачевић, а поводом погибије Бранка
Жујовића, радника Поља „Д“ и играча „Младости“, организује Меморијални
турнир у великом фудбалу. Требало је да се турнир одржи 11. и 12. августа
2018. године и била им је потребна финансијска помоћ..
Након разматрања молбе, ИО је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ

-

Не одобрава се новчана помоћ Фудбалском клубу „Младост“ из Врачевића
због тога што је турнир већ прошао тако да у овом тренутку не постоји
потреба за финансијском помоћи.

3.4.
Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 25.220,08 динара, потребна за уплату
рачуна број 529 од 14. 08. 2018. године, Телеком Србији А. Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду од 01. 07. 2018. године до 31. 07. 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 2.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 485 од 24. 07. 2018. године, СТР „Јоја“ из Лазаревца, на име
рачуна за трошкове куповине „суза“ за сахрану супруга Гордане
Вићентијевић.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
3. По овлашћењу председника Синдиката Дирекције Дејане Мијатовић
одобрена је финансијска помоћ Ивану Петковићу, раднику Сектора за
финансијско-књиговодствене послове - Центра за стручне послове и
логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од 10.000,00 динара на име
тешке материјалне ситуације.
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

