Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 126
Датум : 13. 05. 2020. године
Лазаревац
ЗАПИСНИК
Са 13. седнице Oдбора Синдикалне организације Дирекција Басена „Колубара“,
одржане 13. 05. 2020. године, са почетком у 13,00 часова, у просторијама Синдиката,
у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.
Седници Oдбора присуствовали су: Дејана Мијатовић, Божидар Станојевић,
Милош Милошевић, Снежана Живановић, Гордана Павловић и Славица
Живановић, и Драгана Станојевић, члан Одбора.
Одсуство са седнице оправдао је Иван Петковић.
Седницу Oдбора 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 12. седнице Одбора СО Дирекција
2. Усвајање Записника Комисије за социјалну заштиту и стандард
3. Рекреација радника за 2020.годину
4. Рехабилитација радника за 2020.годину
5. Разно:
-

Информације са седнице Извршног одбора СОК-а

-

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 Oдбора, једногласно је усвојен записник са
претходне 12. седнице Oдбора, одржане 05. 02. 2020. 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 125 од 13. маја 2020. 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 125 од 13. 05.
2020. године.
II Oдобрава се једнократна новчана помоћ радницима
Зорици Јеремић, радници Сектора за Комерцијалне послове - Центра за
стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од 8.000,00 динара;
Звонку Димитријевић, раднику Сектора за истраживачко развојне послове –
Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од 10.000,00
динара.
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 18.000,00 динара.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава по финансијском плану.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Пролећна рекреација радника Дирекције РБ „Колубара“ за 2020. годину биће
реализована само у Србији и то на Златибору, Сокобањи, Врњачкој бањи и Рајцу.
Приоритет за упућивање имаће радници са дужим радним стажом и који нису или су
мањи број пута користили рекреацију. Ове године радници пролећну рекреацију
плаћају 30 одсто од пуне цене, а СО Дирекције по смени има 4 места. Превоз радника
за пролећну рекреацију није организован.
Након краће дискусије чланови Одбора СО Дирекција једногласно су донели
следећу
ОДЛУКУ
Обавештења о пролећној рекреацији за 2020. годину биће истакнута на
огласним таблама од 14. маја 2020. године. Пријаве за пролећну рекреацију ће се
подносити од 14. маја до 22. маја за прве две смене, а за остале закључно са 29.
мајем 2020.године.

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Рехабилитација ће ове године почети нешто касније него уобичајено због „ Ковида
19“. Прве смене почињу половином јуна и то:
Ивањица 15. јуна
Горња Трепча 16. јуна
Сокобања 17. јуна
Ковиљача 7. јула
Рибарска бања 24. јула
Пролом бања 31. јула
Врњачка бања 17. августа и
Луковска бања, која је нова у понуди, од 11. августа.
Још увек је неизвесно када ће почети пријем радника у Нишку бању и Селтерс јер
су оне и даље Ковид болнице.
Након краће дискусије и разматрања, чланови Одбора СО Дирекција,
једногласно су донели следећу
ОДЛУКУ
Обавештење о рехабилитацији за 2020. годину биће истакнуто на огласним
таблама од понедељка 18. маја 2020. године. Пријаве за рехабилитацију са
комплетном документацијом ће се подносити од 18. маја до 5. јуна 2020.године.
ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
5.1.
Под тачком разно разматрале су се текуће активности у Синдикату Дирекције.
Председница СО Дирекције Дејана Мијатовић обавестила је чланове Одбора да је
одржан састанак Извршног одбора Синдиката ЕПС „Колубара“ и у кратким цртама
објаснила које су теме биле на дневном реду :
- поднет је извештај у вези са пандемијом вируса корона у нашем предузећу, уз
истицање да су највећи терет у протеклом периоду поднели производни радници .
Према постојећим информацијама било је 9 заражених и 2 преминула радника, један
из „Колубара-Прерада“ Вреоци а други радник је из „Колубаре-грађевинар“
Лазаревац.
- било је говора и о даљем функционисању Синдиката „Колубара“,
- пролећна рекреација због постојеће пандемије реализоваће се искључиво у нашој
земљи , без организованог превоза , само сопствени превоз и то на следећим
дестинацијама : Златибору, Сокобањи, Врњачкој бањи и Рајцу. Што се тиче летње
рекреације за сада се не зна ништа, очекује се нека поузданија информација око
01.06.2020.године , када ће се већ некако дефинисати услови везани за туристичка
путовања на нивоу наше државе и других држава везаних за мере заштите у
условима пандемије.

- рехабилитација за ову годину креће од 15.јуна , очекује се да превоз буде
организован у складу са мерама заштите, дестинације су исте као и прошле године
уз повећање за једну нову бању Луковску бању. Пријаве за Нишку бању и Селтерс
бању биће касније пошто су исте још увек ковид болнице.
- ове године због пандемије вируса корона радничко-спортске игре угљара чије
организовање је било предвиђено у јуну у Врњачкој бањи, неће бити одржане због
постојеће ситуације везане за „Ковид 19“ ,
- наставља се исплата јубиларних награда, чија исплата је због новонастале
ситуације била привремено прекинута.
5.2.
Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 1.147,22 динара, потребна за
уплату рачуна број 99 од 11. 03. 2020. „Телеком Србији А.Д. Београд,“
за телекомуникационе услуге у периоду 01. 02. 2020 - 29. 02. 2020. 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 99/1 од 11. 03. 2020. године, Телеком Србији А.Д. Београд,
за телекомуникационе услуге у периоду 01. 02. 2020 - 29. 02. 2020. године на
име рачуна за накнаду трошкова интернета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
3. Одобравају се средства у износу од 1.060,53 динара, потребна за
уплату рачуна број 119 од 24. 04. 2020. године, Телеком Србији А.Д. Београд,
за телекомуникационе услуге у периоду 01. 03. 2020 - 31. 03. 2020. године на
име рачуна за трошкове Бизнис пакета - фиксног телефона у централи
Синдиката.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
4. Одобравају се средства у износу од 2.001,13 динара, потребна за
уплату рачуна број 120 од 29. 04. 2020. године, Телеком Србији А.Д. Београд,
за телекомуникационе услуге у периоду 01. 03. 2020 - 31. 03. 2020. године на
име рачуна за накнаду трошкова интернета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5. Одобравају се средства у износу од 9.164,49 динара, потребна за
уплату по листи обустава за период 02. 2020. године, број 108 од 13. 03. 2020.
године, Фонду солидарности С.О. „Колубара“, на име чланарина радника ЕПСза фебруар 2020. године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

6. Одобравају се средства у износу од 9.632,00 динара, потребна за уплату
по листи обустава за период 03. 2020. године, број 108/1 од 13. 03. 2020. године,
Фонду солидарности С.О. „Колубара“, на име чланарина радника ЕПС-а за март
2020. године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
7. Одобравају се средства у износу од 300.000,00 динара, потребна за
уплату рачуна број 26 од 21. 01. 2020. године, „Принтерија“ из Аранђеловца, на
име рачуна за трошкове куповине рекламног материјала за 2019. годину (друга
рата).
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
8. Одобравају се средства у износу од 300.000,00 динара, потребна за
уплату рачуна број 26 од 21. 01. 2020. године, „Принтерија“ из Аранђеловца, на
име рачуна за трошкове куповине рекламног материјала за 2019. годину (трећа
рата).
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
9. Одобравају се средства у износу од 3.000,00 динара, потребна за
уплату рачуна број 87 од 02. 03. 2020. године, СТР „Јоја“ из Лазаревца, на име
рачуна за трошкове куповине два цветна аранжмана у склопу сарадње са
другим Синдикатима.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
10. Одобравају се средства у износу од 20.000,00 динара, потребна за
помоћ на основу молбе Поповић Слободана, радника из
Сектора за
финансијско-књиговодствене послове , због тешке материјалне ситуације.
Исплата је извршена из средстава чланарине Синдиката.
Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 14,00 часова.

Председавајући
______________________________
Дејана Мијатовић, председник
Синдикалне организације
Дирекције Басена „Колубара“
Записник водила
_________________________
Оливера Шолтиш

