Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 696
Датум : 29. 11. 2019. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК
Са 24. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“„ одржане 29.11.2019. 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 оправдалa је Снежана Живановић уз образложење да
не жели више да се позива на седнице.
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 23. 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, 23. седнице Извршног одбора одржане 30. 10. 2019. године,
у просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У наставку седнице, приступило се разматрању Записника Комисије за
социјалну заштиту и стандард број 695 од 29. новембра 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 695 од 29. 11.
2019. године.
II Oдобава се једнократна новчана помоћ радницима :
Гордани Васић, радници Сектора за правне, кадровске и опште послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара;
Тањи Кнежевић, радници Сектора за правне, кадровске и опште послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара;
Љубисаву Марјановићу, раднику Сектора за ректреативно - спортске
активности - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“ у
износу од 7.000,00 динара;
Драгици Милић, радници Сектора за правне, кадровске и опште послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
7.000,00 динара;
Светлани Анђелковић, радници Сектора за комерцијалне послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
7.000,00 динара;
Снежани Ивановић, радници Сектора за правне, кадровске и опште
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу
од 8.000,00 динара.
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 49.000,00 динара. Одобрена
помоћ биће исплаћена из средстава чланарине синдиката са планиране ставке
Финансијског плана.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
3.1.
Под тачком разно разматрале су се текуће активности у Синдикату Дирекције :

-

-

-

Први део женских лекарских прегледа је завршен. Други део, преглед
груди је почео 22. октобра и приводи се крају. У децембру је одређено
четири термина за прегледе (3,5,10 и 17. децембар).Са Домом здравља је
договорено, да се обезбеди евентуално још један термин прегледа у
јануару , зависно од броја радница који нису одрадиле преглед или из
оправданих разлога нису урадиле преглед у већ заказаном термину.
На прошлој седници одобрена је набавка и утврђена спецификација
рекламног материјала за 2020. годину. Захтев за понуде упућен је
добављачима и рок за достављање понуда је 6. децембар 2019. године до
15,00 часова у просторијама СО Дирекције.
У току су припреме за прославу у част одласка у пензију чланова
Синдиката Дирекције, која ће се одржати 27. децембра 2019. године у
ресторану „Том и Џери“ у Лазаревцу.
3.2.
Синдикалној организацији Дирекције Басена „Колубара“ преко молби
за финансијску помоћ обратили су се:

-

-

-

Даница Дегент, пензионерка из Лазаревца, која је радила у Кадровској
служби Површинских копова „Колубара“. Живи са сином, ратним војним
инвалидом, који не ради. Велика радост и утеха су јој стихови, те пише
песме. Једну књигу је објавила 2016. године. Тражи финансијску помоћ да
објави и другу књигу.
Удружење грађана „Уједињени за Лазаревац“ из Лазаревца, које ради
хуманитарне акције за установе за децу са посебним потребама,
предшколске установе, школе, библиотеке, а посебан акценат стављају на
породице које нису обухваћене програмом социјалне заштите. У плану је
да 24. децембра одрже традиционалну манифестацију „Новогодишње
сокаче“ у оквиру кога бесплатно деле пакетиће, кувано вино и храну.
Потребна су им и финансијска средства за куповину репро-материјала за
креативне радионице, како би од продаје радова дали помоћ и подршку
болесним и социјално угроженима.
Омладински одбојкашки клуб Лазаревац, из Лазаревца, обратио се
Синдикату тражећи материјалну помоћ за такмичарску сезону 2019/2020.
годину на име трошкова за превоз екипа и закупа сала за тренинге.
Након разматрања молби, ИО је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ

-

Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара Даници Дегент,
пензионерки из Лазаревца, за објављивање њене друге књиге поезије.

-

-

Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара Удружењу
грађана „Уједињени за Лазаревац“ из Лазаревца, за куповину репроматеријала за креативне радионице, како би од продаје радова дали
помоћ и подршку болесним и социјално угроженима.
Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара Омладинском
одбојкашком клубу Лазаревац, из Лазаревца, за такмичарску сезону
2019/2020. годину на име трошкова за превоз екипа и закуп сала за
тренинге.
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 1.890,48 динара, потребна за уплату
рачуна број 660 од 07. 11. 2019. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 10. 2019. године - 31. 10. 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 660 од 07. 11. 2019. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 10. 2019. године - 31. 10. 2019.
године на име рачуна за накнаду трошкова интернета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
3. Одобравају се средства у износу од 563.585,77 динара, потребна за уплату
рачуна број 692 од 29. 11. 2019. године, Делти ДМД из Београда, на име рачуна за
трошкове куповине „Нивеа“ рођенданских поклон пакета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
4. Одобравају се средства у износу од 9.156,85 динара, потребна за уплату рачуна
број 676 од 18. 11. 2019. године, Фонду солидарности СО „Колубара“, за чланарину
радника ЕПС-а за октобар 2019. године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5.
Одобравају се средства у износу од 6.190,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 649/1 од 31. 10. 2019. године, „ Анораx НК „ д.о.о. Београд, на име
рачуна за трошкове куповине за потребе централе Синдиката.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

6. Одобравају се средства у износу од 8.000,00 динара, потребна за уплату рачуна
број 650/1 од 31. 10. 2019. године, Центру за културу из Лазаревца, на име рачуна
за трошкове куповину карата за позоришну представу „Белвуд“.
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

