Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 490
Датум : 08. 08. 2019. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК

Са 19. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара” Лазаревац ванседнично одржане 08. 08. 2019. године.
Телефонски путем консултовани и изјаснили се : Дејана Мијатовић,
Божидар Станојевић, Гордана Павловић - замена , Милош Милошевић и
Славица Живановић и Иван Петковић, члан Одбора а у својству замене члана
ИО.
Седницу Извршног 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 18. седнице Извршног одбора СО Дирекција
2. Доношење одлуке о покретању хуманитарне акције

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, 18. седнице Извршног одбора одржане 31. 07. 2019. године,
у просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У другој тачки дневног реда разматрана је иницијатива запослених из Сектора за
финансијско-књиговодствене послове у Интерној Банци да се се породици
преминулог радника Милорада Божића , који је био запослен у Сектору за правне,
кадровске и опште послове, помогне на бази акције једнократне помоћи на нивоу
Дирекције и ОЦ „Пројект“. Наиме, смрћу овог радника његова породица је остала
без јединог храниоца породице са дугом за откуп стана од 620.118,00 динара, што
је потврђено донетим документима. Чланови ИО су су размотрили иницијативу и
појединачно се изјаснили телефонским путем. Након тога заједнички став
Синдиката Дирекције је да се иницијатива усвоји јер је то један од начина да се
породици помогне у овом првом периоду док се не консолидује и буде у стању да
самостално настави отплату откупа стана и осталих обавеза.
У складу са тим , Извршни одбор је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
- Одобрава се покретање хуманитарне акције прикупљања средстава на бази
једнократне помоћи запослених на нивоу Дирекције и ОЦ „Пројект“ за породицу
преминулог радника Дирекције Милорада Божића , који је био запослен у Сектору
за правне, кадровске и опште послове , како би се породици помогло да се
консолидује и буде у стању да самостално преузме и настави отплату откупа стана
и осталих обавеза.
- Упутити захтев за отварање шифре обрачунској служби Дирекције за шта се
задужује председник Дејана Мијатовић.
- Акцију реализовати преко синдикалних повереника по синдикалним
подружницама.
- Прикупљена средства ће се уплатити на име Филипа Божића, сина преминулог
радника, на текући рачун број 205900102121224415 отворен код Комерцијалне
банке .
Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен након изјашњавања
чланова ИО и доношења одлуке .
Председавајући
______________________________
Дејана Мијатовић, председник
Синдикалне организације
Дирекције Басена „Колубара“
Записник водила
_________________________
Оливера Шолтиш

