Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 581/1
Датум : 27. 09. 2019. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК
Са 21. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“„ одржане 27. 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, Славица Живановић, Милош Милошевић, Гордана Павловић и
Драгана Станојевић и Иван Петковић, чланови Одбора.
Одсуство са седнице оправдала 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:

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са 20. седнице Извршног Одбора СО Дирекција
2. Организовање јесењег излета
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, 20. седнице Извршног одбора одржане 06. 09. 2019. године,
у просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Председник Синдиката Дирекције Дејана Мијатовић, обавестила је
чланове Извршног одбора да је Синдикат од Туристичке организације
„Колубара-Турс“ Лазаревац тражио понуду за јесењи дводневни излет, према
предложеној дестинацији са претходне седница ИО : Врњачка Бања, Нови
Пазар. Од стране Туристичке агенције „Колубара-Турс“ из Лазаревца стигла je
понудa за излет у Врњачку Бању, за дводневну ескурзију у дане 12. и 13. октобар
2019. године. То је излет са једним ноћењем, а аранжман је на бази
полупансиона, по цени од 6.650,00 динара. Након разматрања понуде и изнетог
мишљења чланова Извршног одбора о испољеном интересовању радника за
дестинацију излета, давани су предлози о понуђеном начину плаћања и висини
регресирања излета. У складу са договореним, Извршни одбор је једногласно
донео следећу
ОДЛУКУ
-

-

Прихвата се понуда Туристичке агенције „Колубара-Турс“ из Лазаревца за
дводнедвни излет у Врњачку Бању, са једним ноћењем, у термину од 12.
до 13. октобра на бази полупансиона а по цени од 6.650,00 динара ,
Одобрава се да цена за чланове СО Дирекције буде 4.000,00 динара коју
ће исплатити у десет полумесечних рата преко платног списка.
Одобрава се да преостали износ по члану до пуне цене излета , регресира
Синдикат Дирекције као и евентуалне непредвиђене трошкове.
Средства по овој одлуци ће бити исплаћена из средстава чланарине
Синдиката са планиране ставке Финансијског плана.
Договорено је да се обавештење са условима излета , одмах после
седнице, уради и објави на огласним таблама и сајту.
Резервације ће се примати до попуне места у централи синдиката.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У наставку седнице разматране су текуће активности у Синдикату
Дирекције.
Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 10,30 часова.
Председавајући
______________________________
Дејана Мијатовић, председник
Синдикалне организације
Дирекције Басена „Колубара“

Записник водила
_________________________
Оливера Шолтиш

