Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број: 540
Датум 06. 09. 2019. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК

Са 20. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара” Лазаревац одржане 06. 09. 2019. 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, Гордана Павловић, Милош Милошевић и Славица Живановић и
Иван Петковић и Драгана Станојевић, чланови Одбора.
Одсуство са седнице оправдалa је 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:

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Усвајање записника са 19. 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, 19. седнице Извршног одбора одржане 08. 08. 2019. године,
у просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У другој тачки дневног реда разматран је Записник Комисије за социјалну
заштиту и стандард број 539 од 06. септембра 2019. 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 539 од 06. 09.
2019. године.
II Oдобрава се једнократна новчана помоћ радницима
Емилији Милосављевић, радници Сектора за аутоматску обраду података
- Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
7.000,00 динара,
Данијели Манојловић, радници Сектора за аутоматску обраду података Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара,
Милеви Марков, радници Сектора за финансијско-књиговодствене
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 8.000,00 динара,
Николи Ивановићу, раднику Сектора за безбедност и здравље на раду и
заштиту од пожара - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ
„Колубара“, у износу од 5.000, 00 динара,
Светлани Клашнић, радници Сектора за производно-техничке послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара.
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 40.000,00 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:
- Женски гинеколошки прегледи су у току. Трајаће до краја септембра,
евентуално уколико буде требало и у првој недељи октобра. Спискови се
праве у Синдикату, по пријави радница.
- Прослава Нове године у част испраћаја пензионера Дирекције и ОЦ
„Пројект“ заказана је у ресторану „Том и Џери“ у Лазаревцу за петак 27.
децембар. Предложено је да госте забавља Марко Пауновић са својим
бендом и с тим у вези задужена је Ивана Илић да резервише њихово
ангажовање за Новогодишњу прославу.
- За почетак октобра планира се јесењи излет у трајању од два дана.
Предлог је да дестинација буде Врњачка бања , Нови Пазар, уз обилазак
манастира и других културних здања на тим локацијама. Задужује се
Дејана Мијатовић, председник, да контактира Туристичку агенцију
„Колубара-Турс“ из Лазаревца да осмисле и доставе понуду за излет након
чега ће се донети коначна одлука на следећем састанку ИО.
- Радничко-спорске игре синдиката ЕПС-а одржане су од 29. августа до
1. септембра у Врњачкој Бањи и протекле су у фер-плеј атмосвери где су
угљари у укупном пласману заузели прво место.
3.2.
У циљу промовисања Рајца као нашег атрактивног излетишта и
организовања рекреативно - спортских активности, предложено је да
Синдикат помогне финансијски у организовању једнодневних излета
радника Дирекције и Организационе целине „Пројект“ на ову планину .
Синдикат не може преузети организацију превоза , па се радници морају
индивидуално организовати. Предлог је да се донесе одлука на годишњем
нивоу , да се по раднику обезбеде средства по 300 динара, да се утврди
минималан број радника за реализацију излета као и максималан број
излета на годишњем нивоу по синдикалној подружници за остваривање
овог права .
Након краће дискусије, давања и усаглашавања предлога приступило
се гласању. Једногласно је донета следећа
ОДЛУКА

-

Одобрава се финансијска помоћ за организацију рекреативно спортског дана радника Дирекције и Организационе целине „Пројект“ на
Рајцу под следећим условима :
на излет треба да иде минимум 20 радника,
искључиво се организује у нерадне дане или викенд

-

-

синдикат обезбеђује финансијска средства у висини од по 300 динара по
раднику,
Синдикат не обезбеђује превоз,
свака синдикалана подружница може максимално три пута годишње
организовати спортско-рекреативни дан на Рајцу који ће финансијски
помоћи Синдикат.
услови из ове Одлуке важе за целу 2019.годину.

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 1.826,54 динара, потребна за уплату
рачуна број 485 од 05. 08. 2019. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 07. 2019. године - 31. 07. 2019.
године на име рачуна за трошкове фиксног телефона у централи Синдиката.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
2. Одобравају се средства у износу од 1.999,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 484 од 05. 08. 2019. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 07. 2019. године - 31. 07. 2019.
године на име рачуна за накнаду трошкова интернета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
3. Одобравају се средства у износу од 1.999,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 482 од 02. 08. 2019. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 06. 2019. године - 30. 06. 2019.
године на име рачуна за накнаду трошкова интернета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
4. Одобравају се средства у износу од 9.859,00 динара, потребна за уплату
по Листи обустава заведено под број 501 од 15. 08. 2019. године, Фонду
солидарности С.О. „Колубара“, за чланарину радника ЕПС-а за јул 2019.
године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5. Одобравају се средства у износу од 1.500,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 489 од 07. 08. 2019. године, СТР „Јоја“ из Лазаревца, на име
рачуна за трошкове куповине сузе за сахрану Божић Милорада, радника
Дирекције.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

6. Одобравају се средства у износу од 2.800,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 521 од 28. 08. 2019. године, „Резон Медија груп“ д.о.о. из
Београда, на име рачуна за трошкове куповине публикације „ЦД за
послодавце“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
7. Одобравају се средства у износу од 131.980,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 491/1 од 08. 08. 2019. године, „Галилео турс“Д.О.О. из Лазаревца,
на име рачуна за трошкове боравка деце умрлих радника Дирекције ОЦ
„Пројект“на мору.
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

