Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број: 147/1
Датум: 27. 03. 2019. године
Лазаревац
ЗАПИСНИК

Са 9. седнице Одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара” одржане 27. 03. 2019. 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, Милош Милошевић, Снежана Живановић, Гордана Павловић,
Славица Живановић, Иван Петковић и Драгана Станојевић.
Седницу Одбора је отворила и истом председавала председница
Синдикалне организације Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац Дејана
Мијатовић, на чији предлог је усвојен следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Усвајање записника са 8. седнице Одбора СО Дирекција
2. Рекреација и рехабилитација за 2019. годину
3. Усвајање Записника Комисије за социјалну заштиту и стандард
4. Пролећни излет
5. Текућа питања
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, 8. седнице Одбора одржане 08. 02. 2019. године, у просторијама
Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Рекреација и рехабилитација радника Дирекције РБ „Колубара“ за 2019.
годину биће реализована као и претходних година. Рекреација ће се реализовати
кроз пролећну, летњу и јесењу рекреацију. У пролећној рекреацији неке дестинације
су искључене због лоших искустава радника као и због незаинтересованости
радника за те дестинације док је у пролећну рекреацију први пут уврштена и
Врњачка Бања.
Радници „Колубара-Услуга“ пријаве за рекреацију и рехабилитацију ће
подносити у свом предузећу у „Колубара-Услугама“, без обзира на синдикалну
припадност из разлога законских обавеза плаћања пореза.
За поделу места примењиваће се постојећи Критеријуми о начину расподеле
рекреације и рехабилитације запослених намењених за превенцију радне
инвалидности.
Рекреацију ће ове године моћи да користи укупно 310 радника Дирекције, по
3 у свакој смени и на свакој дестинацији. Дестинације у Грчкој су Олимпик Бич и
Сарти, у Црној Гори - Чањ, Будва и Бјела, а у Србији - Златибор, Рајац, Врњачка
Бања и Сокобања. Пријаве за пролећну рекреацију су почеле и трају до 18. априла
2019. године. Ове године радници пролећну рекреацију плаћају 40 посто пуне цене,
а летњу 50 посто.
При подели рехабилитације приоритет ће имати радници у зависности од
тежине болести, повреде на раду, тешких операција и сл. Рехабилитацију ће моћи
користити 155 радника, што је стандардни број сваке године. Првa сменa почиње 8.
маја у бању Трепчу. Пријаве за рехабилитацију су почеле и трајаће до 26. априла
2019. године.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У трећој тачки дневног реда разматран је Записник Комисије за социјалну
заштиту и стандард број 85 од 27. марта 2019. године. Председник Комисије Милош
Милошевић образложио је појединачно сваку молбу, које су разматране на седници
Комисије. Након тога, Одбор је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
I Усваја се Записник Комисије за социјалну заштиту и стандард број 85 од 27. 03.
2019. године.
II Oдобрава се једнократна новчана помоћ радницима
Јасмини Ристивојевић, радници Сектора за Комерцијалне послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
7.000,00 динара;
Милици Марјановић, радници Организационе целине „Пројект“, у износу
од 10.000,00 динара;

Горици Гавриловић, радници Сектора за правне, кадровске и опште
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 10.000,00 динара;
Славици Филиповић, радници Сектора за правне, кадровске и опште
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 10.000,00 динара;
Зорици Јеремић, радници Сектора за Комерцијалне послове - Центра за
стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од 10.000,00
динара;
Немањи Станковићу, раднику Сектора за аутоматску обраду података –
Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
5.000,00 динара;
Весни Игњатовић, радници Сектора за финансијско-књиговодствене
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 7.000,00 динара;
Снежани Арсић, радници Организационе целине „Пројект“, у износу од
10.000,00 динара;
Данијели Марковић, радници Сектора за финансијско-књиговодствене
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 5.000,00 динара;
Светлани Томић, радници Организационе целине „Пројект“, у износу од
10.000,00 динара.
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 84.000,00 динара.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава по финансијском плану.
ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Председник Синдиката Дирекције Дејана Мијатовић, обавестила је чланове
Oдбора да је Синдикат тражио понуде за пролећни излет. Од стране Туристичке
агенције „Колубара-Турс“ из Лазаревца стигла je понудa за излет у Бањалуку, 18.
и 19. маја 2019. године. То је дводневни излет са једним ноћењем, аранжман је на
бази полупансиона, по цени од 8.900 динара. Након разматрања понуде и изнетог
мишљења чланова Одбора о испољеном интересовању радника за дестинацију
излета, давани су предлози о начину плаћања и висини регресирања излета . У
складу са договореним, Одбор је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
Прихваћена је понуда Туристичке агенције „Колубара-турс“ из Лазаревца
за излет у Бањалуку, дводнедвни излет са једним ноћењем, од 18. до 19.
маја на бази полупансиона по цени од 8.900 динара. Цена за чланове СО
Дирекције је 6.000,00 динара коју ће исплатити у десет полумесечних рата
преко платног списка.
Договорено је да се одмах уради обавештење које ће бити истакнуто на
огласним таблама и сајту. Резервације ће се примати до попуне места у
централи синдиката. Како се предвиђа велико интересовање за пролећни
излет, договорено је да се иста дестинација понови наредног викенда 25.
до 26.05.2019.године , како би се омогућило што већем броју радника да

оде на жељену дестинацију, из разлога што капацитети хотела не
дозвољавају да се у једној тури смести око сто радника.
ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
5.1.
Сви чланови Одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 23.412,59 динара, потребна за уплату
рачуна број 90 од 04. 03. 2019. Године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 02. 2019. Године – 28. 02. 2019.
Године на име рачуна за трошкове Бизнис пакета – мобилних телефона
чланова Одбора и фиксног телефона у централи Синдиката.
1.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
2. Одобравају се средства у износу од 29.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 97/1 од 06. 03. 2019. Године, Центру за културу Лазаревац на име
рачуна за трошкове куповине карата за позоришну представу „Бајка о
позоришту“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
3. Одобравају се средства у износу од 10.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 104 од 12. 03. 2019. године, Првом приградском позоришту из
Лазаревца, на име рачуна за трошкове куповине карата за позоришне
представе „ Опстанак“ и „Наши преци, једите са нама“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
4. Одобравају се средства у износу од 3.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 97 од 06. 03. 2019. године, СТР „Јоја“ из Лазаревца, на име рачуна
за трошкове куповине два цветна аранжмана.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5. Одобравају се средства у износу од 7.908,34 динара, потребна за уплату
рачуна број 111 од 18. 03. 2019. године, Фонду солидарности С.О. „Колубара“,
на име чланарине радника ЕПС-а за фебруар 2019. године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5.2.

-

-

У наставку седнице размотрене су текуће активности у Синдикату :
Други део прегледа жена приводи се крају, очекује се још један термин за
преглед почетком априла јер докторка због хитне операције, није дошла на
заказани термин 21.03.2019.године.
Упис угља је у току и то се приводи крају закључно са 31.03.2019.године.

-

-

-

Следеће године за празник жена неће бити више поклон честитки јер је
одлуком Главног одбора Синдиката радника ЕПС-а то искључено.
На састанку је, такође, указано да Синдикат мора да има иста правила и
давања па стим у вези од наредне године неће бити више ни рођенданских
поклона.
Мијатовић Дејана је пренеле информације са последње седнице ИО СОК-а :
У ЕПС-у је одржан састанак поводом систематизације радних места и
методологије вредновања послова и очекује се озбиљан рад на томе.
Донета је одлука о избору дестинација за рекреацију и рехабилитацију,
нова дестинација за рекреацију је Врњачка бања због великог
интересовања радника , смештај у Будви је вили „Грација“ а не више у
„Словенској плажи“ , ове године убачена је и дестинација у Грчку Олимпик
Бич.
Што се тиче рехабилитације за ову годину остају исте бање а прва смена
је Горња Трепча од 08.05.2019.године.
-Радничко-спортске игре угљара одржаће се у Врњачкој бањи од 20.06.23.06.2019.године.
Извлачење угља је у току, упис траје до 31.03.2019.године.
Жене ће за празник добити по 5,000,00 динара а убудуће неће бити
никаквих других поклона сем организовања прослава у част празника.
Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 11,30 часова.
Председавајући
______________________________
Дејана Мијатовић, председник
Синдикалне организације
Дирекције Басена „Колубара“

Записник водила
_________________________
Оливера Шолтиш

