СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ДИРЕКЦИЈА БАСЕНА "КОЛУБАРА"
ЛАЗАРЕВАЦ
БРОЈ : 44 /1
ДАТУМ : 05. 02. 2020. године
ЛАЗАРЕВАЦ
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 12. седнице Одбора Синдикалне Организације Дирекција Басена
„Колубара" Лазаревац, одржане 05.02.2020. године са почетком у 09,00
часова у просторијама синдиката, у улици Карађорђева број 25, у
Лазаревцу.
Непотребно изостављено......
2.1.ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА : Усвајање:
-

Финансијског извештаја СО Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац за 2019. годину

-

Финансијског

плана

пословања

СО

Дирекција

Басена

„Колубара“ Лазаревац за 2020. годину
На почетку сваке године, Извршни одбор Синдиката Дирекције
израђује и подноси извештај о раду и Финансијски извештај за протеклу
годину. Председница Дејана Мијатовић поднела је Финансијски извештај за
2019. годину, уз кратко образложење сваке од наведених ставки. Укупни
приходи за 2019. годину износили су 9.445.579,70 динара, а расходи на дан
31. 12. 2019. године били су 7.915.732,76 динара.
Средства су рационално коришћена у складу са Финансијским
планом па одступања, односно прекорачења није било.
У претходној години радило се у складу са финансијским планом и
стварним
потребама чланства. План је реализован у целини. Мијатовић Дејана је
истакла да
је ИО у потпуности спроводио и реализовао одлуке Одбора СО Дирекције.
Синдикат
Дирекције је и активно учествовао у раду СОК-а и Синдиката радника ЕПС-а
по свим битним питањима за бољи стандард радника.
Као председник ИО и Одбора Синдиката Дирекције Дејана Мијатовић,
је заједно са својим колегама-повереницима , учествовала у раду и
реализацији свих одлука ИО и Одбора Синдиката Дирекције.
Из 2018. године пренето је 1.665.737,50 динара, приход од чланарине
је био

5.448,089,92, а средства за рад синдиката добијена од послодавца
износила су 2.316.752,28 динара. Остали приходи износили су 15.000,00
динара-рекламација.
Реализоване активноси у складу са Финансијским планом су:
Обезбеђене су и подељене поклон честитке „Lily“ Дрогерије за женске
чланове Синдиката за 8. март, а за све чланове синдиката обезбеђени
су рођендански поклони.
Организована је подела пакета рекламног материјала на крају
године.
Одобрена су средства у висини од 546.000,00 динара по молбама
радника који су тражили једнократну новчану помоћ.
Новчана средства у износу од 555.000,00 динара дата су за
новорођене бебе.
Као помоћ породицама покојних радника или чланова породице дато
је 530.917,52 динара.
238.900,00 динара утрошено је за културне манифестације и
позоришне
представе за оне чланове који су заинтерсовани за ту врсту планираних
активности.
Организоване су две прославе испраћаја у пензију чланова
Синдиката
Дирекције у марту и децембру, којом приликом је испраћено 40 радника.
- Представници Синдиката Дирекције врло успешно су представљали
Синдикат Дирекције кроз учешће на РСИ угљара и РСИ ЕПС-а у Врњачкој
Бањи.
Обезбезбеђени су новчани износи за новогодишње пакетиће за децу
радника ангажованих на привремено-повременим пословима.
Посећени су болесни чланова синдиката који се налазе на дужем
боловању .
Дата је помоћ трећим лицима у укупном износу од 90.000,00 динара,
најчешће спортским клубовима који у својим редовима имају млађе
селекције, младим успешним спортистима за учествовање на
међународним такмичењима, дата је помоћ у циљу подржавања
солидарних акција болесних радника из других делова „Колубаре“, а узето
је учешће и у хуманим акцијама ширег карактера на нивоу града Лазаревца,
а води се рачуна и подржавају се значајни спортски и културни садржаји у
нашем граду.
- Свакодневно кроз личне и телефонске контакте са чланством учествовало
се у решавању низа проблема, пружању помоћи у лакшем сналажењу на
остваривању права по разним основама, давана су мишљења у
дисциплинским поступцима вођеним против наших чланова,
колико је
могуће посредовало се и доприносило решавању пољуљаних међуљудских
односа и сл.
- Синдикат је вршио упис за куповину угља запосленима Дирекције и
Организационе
целине „Пројект“ за грејну сезону 2019/2020.године.

Синдикат је узео учешће у гинеколошким прегледима жена Дирекције
и Организационе целине „Пројект“ кроз прављење спискова ,
обавештавање жена , кроз координацију са Домом здравља „др.Ђорђе
Ковачевић „ из Лазаревца и БЗР службом Огранка „Колубара“ у комплетном
току прегледа .
Сви чланови Oдбора у потпуности и једногласно су усвојили
Финансијски извештај за протеклу 2019. годину. У складу са изнетим,
Oдбор је донео следећу
ОДЛУКУ
Усваја се Финансијски извештај Синдикалне организације
Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац за 2019. годину.

Непотребно изостављено......
Председник СО Дирекција
Басена " Колубара" Лазаревац
_____________________________
Мијатовић Дејана

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ДИРЕКЦИЈА БАСЕНА "КОЛУБАРА"
ЛАЗАРЕВАЦ
БРОЈ : 44 /2
ДАТУМ : 05. 02. 2020. године
ЛАЗАРЕВАЦ
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 12. седнице Одбора Синдикалне Организације Дирекција Басена
„Колубара" Лазаревац, одржане 05.02.2020. године са почетком у 09,00
часова у просторијама синдиката, у улици Карађорђева број 25, у
Лазаревцу.
Непотребно изостављено......
2.2.ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА : Усвајање:
-

Финансијског извештаја СО Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац за 2019. годину

-

Финансијског

плана

пословања

СО

Дирекција

Басена

„Колубара“ Лазаревац за 2020. годину

У наставку седнице, Oдбор је разматрао Предлог Финансијског
плана СО Дирекција Басена „Колубара“ за 2020. годину. На основу
планираних активности Синдиката планирана су и средства за
реализацију истих. Председница Синдиката Дирекције Дејана
Мијатовић детаљно је образложила све ставке које се налазе у
Финансијском плану за 2019. годину. У ову 2020.годину из претходне
године је пренето 1.665.737,50 динара. Планирани приход од
чланарине износи 5.500.000,00 динара а износ средства за рад
Синдиката од послодавца планира се на 2.500.000,00 динара. Остали
планирани приходи су 20.000,00 динара.
Укупни планирани приход у 2020. години износи 9.549.846,94
динара, колико износе и планирани расходи, који су разматрани по
ставкама плана уз појединачно образложење сваке од њих.

Сви чланови Oдбора у потпуности и једногласно су усвојили
Финансијски план за 2020. годину.
У складу са изнетим, Oдбор је донео следећу
ОДЛУКУ
Усваја се Финансијски план Синдикалне организације
Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац за 2020. годину.

Непотребно изостављено......
Председник СО Дирекција
Басена " Колубара" Лазаревац
_____________________________
Мијатовић Дејана

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ДИРЕКЦИЈА БАСЕНА "КОЛУБАРА"
ЛАЗАРЕВАЦ
БРОЈ : 44 /3
ДАТУМ : 05. 02. 2020. године
ЛАЗАРЕВАЦ
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 12. седнице Одбора Синдикалне Организације Дирекција Басена
„Колубара" Лазаревац, одржане 05.02.2020. године са почетком у 09,00
часова у просторијама синдиката, у улици Карађорђева број 25, у
Лазаревцу.
Непотребно изостављено....
3.ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА : Усвајање:
-

Записника о Попису основних средстава СО Дирекција Басена
„Колубара“ Лазаревац за 2019. годину

-

Записника о Попису благајне – текући рачун СО Дирекција
Басена „Колубара“ Лазаревац за 2019. годину

У оквиру треће тачке дневног реда разматрани су записници
Комисије за попис основних средстава и ситног инвентара СО
Дирекција за 2019. годину, Комисије за попис новчаних средстава
благајне СО Дирекција за 2019. годину и Комисије за попис благајнерачуна Касе узајамне помоћи СО Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац за 2019. годину.
Увидом у документацију констатовано је да стање средстава на
текућем рачуну 31. 12. 2019. године износи 1.529.846,94 динара, док
на исти дан стање благаје Касе узајамне помоћи СО Дирекција
Басена „Колубара“ износи 18.318.565,00 динара.
Сви презентовани записници су усвојени једногласном одлуком
чланова. Након изјашњавања, Oдбор је донео следећу
ОДЛУКУ
Усваја се Записник:
-

Комисије за попис основних средстава и ситног инвентара СО
Дирекција за 2019. годину

-

Комисије за попис новчаних средстава благајне СО Дирекција за
2019. годину
Комисије за попис благајне-рачуна Касе узајамне помоћи СО
Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац за 2019. годину.

Непотребно изостављено......
Председник СО Дирекција
Басена " Колубара" Лазаревац
_____________________________
Мијатовић Дејана

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ДИРЕКЦИЈА БАСЕНА "КОЛУБАРА"
ЛАЗАРЕВАЦ
БРОЈ : 44 /4
ДАТУМ : 05. 02. 2020. године
ЛАЗАРЕВАЦ
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 12. седнице Одбора Синдикалне Организације Дирекција Басена
„Колубара" Лазаревац, одржане 05.02.2020. године са почетком у 09,00
часова у просторијама синдиката, у улици Карађорђева број 25, у
Лазаревцу.
Непотребно изостављено....
4.ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА : Предлог одлуке за измене и допуне
Правила о раду касе узајамне помоћи СО Дирекције

Прегледом досадашњег пословања, благајник Касе узајамне помоћи ,
Поповић Слободан, сматра да су се стекли услови да дође до измена
и допуна Правила о раду касе узајамне помоћи.Правила о раду Касе
нису мењана од 2009.године, па усклађивањем са радом других каса
које фигурирају у Огранку „Колубара“, постојећим пословањем и
могућностима , захтевима садашњег времена и захтевима радника ,
дат је предлог да се промени минимални износ улога са 500,00 динара
на 2.000,00 динара, као и да се максималан износ позајмице од
300.000,00 динара повећа на 500.000,00 динара
Сви чланови Извршног одбора у потпуности и једногласно су
усвојили иницијативу за измену и допуну Правила о раду Касе
узајамне помоћи коју је предложио благајник Касе. У складу са
прихватањем иницијативе за измену и допуну Правила о раду Касе
узајамне помоћи , покренут је поступак за промену Правила о раду и у
складу са тим припремљен је Предлог одлуке за измене и допуне
Правила о раду Касе узајамне помоћи.
Сви чланови Oдбора у потпуности и једногласно су усвојили
предлог одлуке за измене и допуне Правила о раду Касе узајамне
помоћи.
У складу са изнетим Oдбор је донео следећу
ОДЛУКУ
Усваја се Предлог одлуке за измене и допуне Правила о раду
касе узајамне помоћи СО Дирекције Басена „Колубара“ Лазаревац :

Приликом приступа у чланство касе радник потписује
приступницу којом се опредељује за висину улога који не може бити мањи
од 2.000,00 динара
Висина месечног улога у току чланства се може мењати на
сваких 3 месеца, али се не може мењати за више од 50 одсто
Члански улог се уплаћује месечно преко обустава од личног
дохотка или уплатницом на жиро рачун касе
Доказ о уплати се мора доставити до краја месеца за који се
врши обрачун, рачунополагачу или административном раднику у просторије
СО Дирекције
Минимални износ позајмице је 500.000, 00 динара.
Задужује се председница Дејана Мијатовић да уради
пречишћен текст Правила о раду касе узајамне помоћи.
-

Непотребно изостављено......
Председник СО Дирекција
Басена " Колубара" Лазаревац
_____________________________
Мијатовић Дејана

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ДИРЕКЦИЈА БАСЕНА "КОЛУБАРА"
ЛАЗАРЕВАЦ
БРОЈ : 44 /5
ДАТУМ : 05. 02. 2020. године
ЛАЗАРЕВАЦ
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 12. седнице Одбора Синдикалне Организације Дирекција Басена
„Колубара" Лазаревац, одржане 05.02.2020. године са почетком у 09,00
часова у просторијама синдиката, у улици Карађорђева број 25, у
Лазаревцу.
Непотребно изостављено....
5.1. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА : Разно:
-

Прослава – испраћај пензионера и обележавање Дана
Жена

-

Информације са седница СОК-а и Главног одбора ЕПС

-

Извештај Фонда солидарности СОК-а

-

Одлука о куповини угља за грејну сезону 2020/2021.
године

Под тачком разно разматрале су се текуће активности у Синдикату
Дирекције.
Размотрени су детаљи око организације прославе поводом испраћаја у
пензију чланова Синдиката Дирекције и уједно обележавања Дана жена –8.
марта. Извршена је резервација ресторана „Том и Џери“ и музике за 13.
март 2020. године, када је предвиђено одржавање прославе. Након
дискусије у којој су узели учешће сви присутни чланови Одбора ,
договорено је да цена за чланове синдиката буде :
за жене 1.000,00 динара ( у две рате), за мушкарце 1.500,00 динара (у три
рате). Обавештење избацити на огласне табле од 06.02.2020.године од
када се и примају пријаве за прославу , а место се резервише уплатном
резервације.

На основу свега изнетог Одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ
Прослава уприличена у част одласка у пензију чланова Синдиката
Дирекције и обележавање Дана жена организоваће се 13. марта 2020.
године у ресторану „Том и Џери“ у Лазаревцу, са почетком у 15,00 часова.
Одобрава се ангажовање музичког бенда Владимира
Антонијевића и плаћање износа у вредности од 60.000,00 динара за
пружање те врсте услуга.
Цена за чланове Синдиката је :
За жене 1.000,00 динара - плаћање у две рате,
За мушкарце 1.500,00 динара - плаћање у три рате
Синдикат Дирекције регресира преостали износ до пуног износа који
се постигне уговором са рестораном.
Цена за оне који нису чланови Синдиката Дирекције је 2.000,00
динара
- Остали детаљи организације прославе биће разрађени кроз
обавештење за огласне табле које ће бити истакнуто на огласним
таблама и сајту СО Дирекције од 06. фебруара 2020. године.
За менаџера прославе именује се Божидар Станојевић, члан
Одбора
Пензионерима ће се на име поклона исплаћивати новчани
износ од 10.000,00 динара.

-

Непотребно изостављено......
Председник СО Дирекција
Басена " Колубара" Лазаревац
_____________________________
Мијатовић Дејана

