Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 604/1
Датум : 11. 10. 2019. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК
Са 22. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција
Басена „Колубара“„ одржане 11. 10. 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, 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 21. седнице Извршног Одбора СО Дирекција
2. Ребаланс Финансијског плана за 2019. годину
3. Усвајање Записника Комисије за социјалну заштиту и стандард
4. Рекреација и рехабилитација радника Дирекције и Организационе
целине „Пројект“ за 2019. годину
5. Рекламни материјал за 2020. годину
6. 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, 21. седнице Извршног одбора одржане 27. 09. 2019. године,
у просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.
ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У другој тачки дневног реда разматран је ребаланс Финансијског плана СО
Дирекције за 2019. годину. Благајник, Милица Ђуричић, изнела је анализу
планираних и остварених средстава по свакој ставци Финансијског плана за
2019.годину. Планирана средства од прихода за чланарине, према стању
досадашњих прилива , потребно је увећати за 500.000,00 динара. Насупрот томе
планирана средства за рад синдиката од послодавца , према стању досадашњих
прилива, потребно је смањити за 500.000,00 динара, што у укупним приходима не
мења планирана средства.
Према планираним средствима по ставкама финансијсског плана и планираним
активностима до краја године урађен је ребаланс на следећим ставкама:
На ставци под бројем 16. - за екскурзије синдикалних чланова планирано је
500.000,00 динара. До сада је потрошено 314.600,00 динара. Имајући у виду да је
реализован јесењи излет са два аутобуса и да ће трошкови планираних средстава
на тој ставци бити нешто мало пребачени, ребалансом је на планирану суму додато
још 100.000,00 динара са ставке 20 на којој нису утрошена планирана средства а и
неће се више трошити средства према активностима до краја године .
На ставци под бројем 24. - за трошкове сарадње са другим синдикалним
организацијама, Фонд солидарности и чланарину ЕПС-ових радника планирано је
150.000,00 динара а до сада је утрошено 187.849,93 динара. Ребалансом је
планирана сума увећана за 100.000,00 динара, са ставке 20 на којој нису утрошена
планирана средства а и неће се више трошити средства према активностима до
краја године .
Са ставке под бројем 20- За помоћ деци умрлих и погинулих радника из
чланарине планирано је 400.000 динара, до сада је утрошено 131.980,00 динара.
Ребалансом је планирана сума умањена за 200.000,00 динара и распорењена на
напред означене две ставке.
За остале ставке у Финансијском плану за 2019. годину нема потребе да се
врше било какаве промене у планираним средствима.
У складу са изнетим, Извршни одбор је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
Усваја се Ребаланс Финансијског плана Синдикалне организације Дирекција
Басена „Колубара“ Лазаревац за 2019. годину.
Предлаже се Одбору Синдикалне организације Дирекције Басена „Колубара“
да усвоји ову одлуку.

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У наставку седнице, приступило се разматрању Записника Комисије за
социјалну заштиту и стандард број 604 од 11. октобра 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 604 од 11. 10.
2019. године.
II Oдобава се једнократна новчана помоћ радницима :
Маји Самарџић, радници Сектора за Комерцијалне послове - Центра за
стручне послове и логистику Дирекције Огранка „Колубара“, у износу од 5.000,00
динара;
Јулијани Јанковић, радници Сектора за производно-техничке послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције Огранка „Колубара“, у износу од
5.000,00 динара.
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 10.000,00 динара.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава
планиране ставке Финансиског плана .
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ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Председница Синдиката Дирекције, Дејана Мијатовић, направила је кратак
и детаљан резиме
о рекреацији и рехабилитацији радника Дирекције и
Организационе целине „Пројект“ за 2019. годину.
Рекреацију је ове године користило 289 радника запослених у Дирекцији и
Организационој целини „Пројект“ и то у :
Пролећној - 95,
Летњој 79, и
Јесењој115 радника.
Пролећна рекреација по дестинацијама : Чањ – 6, Рајац – 1, Бијела- 7, Сарти – 23,
Олимпик Бич – 19, Будва – 6, Врњачка Бања – 10, Златибор – 19 и Сокобања – 4.
Летња рекреација по дестинацијама : Златибор – 11, Будва – 8, Рајац – 6, Бијела
– 6, Чањ – 7, Олимпик Бич – 17 и Сарти – 24.
Јесења по дестинацијама: Олимпик Бич – 11, Сарти – 38, Будва – 6, Бијела – 13,
Златибор – 15, Рајац – 4, Врњачка Бања – 18, Сокобања – 5 и Чањ – 5.

Овом броју треба додати и знатан број рекреација које су радници Дирекције и
Организационе целине „Пројект“ остварили преко других Синдикалних организација
Колубаре, СОК-а или преко других Синдиката који егзистирају у оквиру Колубаре.
Према том општем збиру веома мали број радника Дирекције и Организационе
целине „Пројект“ није користио рекреацију у овој години.
На рехабилитацију је послато 177 радника Дирекције и Организационе
целине „Пројект“ и то у :
Сокобању – 23
Ковиљачу – 25
Рибарска бању - 8
Врњачка бању - 43
Нишка бању – 9
Пролом бању – 14
Горња Трепчу – 29
Селтерс – 11 и
Ивањицу – 15 радника.
Такође овом броју треба додати и раднике Дирекције и Организационе целине
„Пројект“ који су рехабилитацију остварили преко других Синдикалних организација
Колубаре или централе СОК-а.
Мали број радника радника Дирекције и Организационе целине „Пројект“ нису
остварили право на рехабилитацију а били су претходне године, само пар
случајева , јер се није стекла могућност за жељену бању пошто није било
одустајања од истих, али већина је прихватила неку другу бању која покрива
њихово здравствено стање.
ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У оквиру пете тачке дневног реда, дискутовало се о рекламном материјалу за 2020.
годину. Предлог председнице Мијатовић био је да повереници размисле о
спецификацији рекламног материјала за наредну годину, како би на једној од
наредних седница била донета одлука о набавци истог а све у циљу благовремене
испоруке . Од изнетих предлога , имајући у виду пре свега интересовања и потребе
чланства, направљен је договор шта би отприлике могло доћи у обзир да се набави
као рекламни материјал :
Мали роковник
Хемијска оловка
Зидни календар
Коцка
Кишобран или ранац
Договорено је да се до следећег састанка Синдиката припреме предлози,како би
се направила коначна спецификација рекламног материјала за 2020. година.

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
6.1.
Под тачком разно разматрале су се текуће активности у Синдикату Дирекције:
-

Први део женских лекарских прегледа завршава се са данашњим даном.
Други део, преглед груди почиње 22. октобра 2019.године.
Јесењи излет у Врњачку Бању од 12. до 13. октобра 2019.године , протекао
је , на задовољство путника, у лепој атмосфери уз велики број посећених
манастира и културних баштина .Истакнут је проблем одустајања
пријављених радника пред сам полазак на пут или недолазак на излет
без икаквог јављања у синдикат, чиме се синдикату стварају додатни
трошкови . Договорено је да се у будуће преузму мере и путем резервација
или давањем на обуставе пре поласка на излет спрече такве ситуације.
6.2.
Синдикалној организацији Дирекције Басена „Колубара“ преко молби
за финансијску помоћ обратили су се:

-

Ватерполо клуб „ТЕК“ из Великих Црљена, који окупља око 40 дечака
узраста од 8 до 17 година, распоређених у четири узрасне катаегорије.
Предано раде на популаризацији ватерполо спорта и пливања и укључени
су у званична такмичења. Финансијска помоћ им је потребна за куповину
спортске опреме.

-

Молбом за материјалну помоћ Синдикату Дирекције обратио се
Одбојкашки клуб “Колубара“ из Лазаревца, који је недавно основао мушку
сениорску селекцију а у плану је формирање млађих селекција. Потребна
им је финансијска помоћ како би платили трошкове такмичења у сезони
2019/20. године.
Након разматрања молби и дискутовања о истим, ИО је једногласно донео
следећу
ОДЛУКУ

-

Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара ВК „ТЕК“ из
Великих Црљена, ради куповине спортске опреме за ватерполисте.
Одобрава се новчана помоћ у износу од 10.000,00 динара Одбојкашком
клубу „Колубара“ из Лазаревца ради покривања трошкова такмичења у
предстојећој сезони.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава
планиране ставке Финансиског плана .
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6.3.
Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 1.634,74 динара, потребна за уплату
рачуна број 544 од 10. 09. 2019. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 08. 2019. године - 31. 08. 2019.
године на име рачуна за трошкове Бизнис пакета - 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 545 од 10. 09. 2019. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 08. 2019. године - 31. 08. 2019.
године на име рачуна за накнаду трошкова интернета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
3. Одобравају се средства у износу од 20.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 584 од 30. 09. 2019. године, Центру за културу из Лазаревца, на име
рачуна за трошкове куповину карата за позоришну представу „Ноћ богова“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
4. Одобравају се средства у износу од 768,00 динара, потребна за уплату рачуна
број 586 од 01. 10. 2019. године, ЈП „Пошта Србије“ из Београда, на име рачуна за
регистрацију домена.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5. Одобравају се средства у износу од 9.183,94 динара, потребна за уплату рачуна
број 565 од 12. 09. 2019. године, Фонду солидарности С.О. „Колубара“, на име
чланарине радника ЕПС-а за месец август 2019. године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
6. Одобравају се средства у износу од 7.800,00 динара, потребна за исплату по
одлуци број 540/2 од 06.09.2019.године, од 01. 10. 2019. године,синдикалном
поверенику ОЦ „Пројект“, за одлазак 29 радника на излет на Рајац, 02. октобра
2019. године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
7. Одобравају се средства у износу од 105.586,00 динара, потребна за уплату
рачуна од 12. 09. 2019. године, Синдикату радника ЕПС-а, за куповину авио карте и
трошкове боравка на Кипру.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 12,00 часова.
Председавајући
______________________________
Дејана Мијатовић, председник
Синдикалне организације
Дирекције Басена „Колубара“
Записник водила
_________________________
Оливера Шолтиш

