Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 317
Датум : 24. 06. 2020. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК
Са 29. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“„ одржане 24. 06. 2020. 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, Милошевић Милош, Гордана Павловић и Славица Живановић, и
Драгана Станојевић и Иван Петковић, чланови Одбора.
Одсуство са седнице је оправдала 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 28. седнице Извршног Одбора СО Дирекција
2. Усвајање Записника Комисије за социјалну заштиту и стандард
3. Разно:
Текуће активности
На почетку седнице председник Синдиката Дирекције Дејана Мијатовић
констатовaла је 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, 28. седнице Извршног одбора одржане 28. 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 316 од 24. јуна 2020. године. Председник Комисије за
социјалну заштиту и стандард Милош Милошевић, образложио је молбу, која је
разматрана на седници Комисије. Након тога, Извршни одбор је једногласно донео
следећу
ОДЛУКУ
I Усваја се Записник Комисије за социјалну заштиту и стандард број 316 од 24. 06.
2020. године.
II Oдобрава се једнократна новчана помоћ радници :
Весни Ристић, радници Сектора за аутоматску обраду података - Центра за
стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од 10.000,00 динара.
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 10.000,00 динара.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава по финансијском плану.

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
3.1.
Под тачком разно разматрале су се текуће активности у Синдикату Дирекције.
-

-

Пролећна рекреација је успешно завршена, мада је ове година почела нешто
касније него што је уобичајено и без морских дестинација ,због постојеће
ситуације са Ковидом.
Пријављивање за летњу рекреацију је завршено. Могуће су допуне ако има
места на траженим дестинацијама. У Дирекцији и ОЦ „Пројект“ сви радници
су добили тражене дестинације и термине при подели летње рекреације.
Потребно је нагласити да за Ханиоти нема организован превоз, док је за
Лефкаду и Олимпик Бич превоз организован.
3.2.
Рехабилитација се одвија по утврђеном плану и успешно се реализује. На
места где је било незнатних отказа, убацили су се радници који су били на
чекању. Због великог броја пријављених радника који никада нису користили
рехабилитацију, неким запосленима су понуђене друге бање где је било места
и где могу да поправе бар неки од својих здравствених проблема.

3.3
Женски гинеколошки прегледи, први део, почињу од 1. јула 2020. године
и трајаће до 14. августа 2020. године. Ове термине уступили су копови због
годишњих одмора. Прегледи ће се наставити у септембру. Спискови ће се
правити у Синдикату, по пријави радница.

3.4.
Живка Матић, радница Сектора за финансијско-књиговоствене послове,
упутила је приговор на расподелу рехабилитације Синдикату Дирекције, јер
сматра да је оштећена зато што није добила рехабилитацију.
Приговор је размотрен, при чему је утврђено да је Живка Матић
рехабилитацију користила 2018. и 2019. године, значи две године у
континуитету. Према критеријумима за коришћење рехабилитације, није могла
добити жељену бању и смену. Понуђена јој је друга бања која би решила њене
здравствене проблеме, коју је одбила. Синдикат ће је и у наредном периоду
обавештавати о евентуалним могућностима за коришћење рехабилитације и
понудити јој све што се укаже у случајевима одустајања и стварања упражњених
места.

3.5.
За обраду здравствене документације везане за рехабилитацију радника
Дирекције и Организационе целине „Пројект“ за 2020. годину, Извршни одбор
СО Дирекције је разматрао висину новчаног износа за пружену услугу др Ивани
Игњатовић.
Након дискусије, ИО је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ
Одобрава се новчана помоћ у износу од 10.000,00 динара др Ивани
Игњатовић за обраду здравствене документације везане за рехабилитацију
радника Дирекције и Организационе целине „Пројект“ за 2020. годину.

3.6.
За израду и ажурирање сајта Синдиката Дирекције у 2020. години,
Извршни одбор СО Дирекције је разматрао висину новчаног износа за пружену
услугу Предарагу Нешићу.
Након дискусије, ИО је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ
Одобрава се новчана помоћ у износу од 10.000,00 динара Предрагу
Нешићу за израду и ажурирање сајта Синдиката Дирекције за 2020. годину.

3.7.
Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 883,49 динара, потребна за уплату рачуна број
262/1 од 04. 06. 2020. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за телекомуникационе
услуге у периоду 01. 04. 2020. године - 30. 04. 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 262/1-1 од 04. 06. 2020. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 04. 2020. године - 30. 04. 2020. године на име
рачуна за накнаду трошкова интернета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
3. Одобравају се средства у износу од 1.462,76 динара, потребна за уплату рачуна
број 296 од 11. 06. 2020. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за телекомуникационе
услуге у периоду 01. 05. 2020. године - 31. 05. 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 2.006,26 динара, потребна за уплату рачуна
број 296/1 од 11. 06. 2020. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за телекомуникационе
услуге у периоду 01. 05. 2020. године - 31. 05. 2020. године на име рачуна за накнаду
трошкова интернета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5. Одобравају се средства у износу од 9.641,00 динара, потребна за уплату по листи
обустава за период 04. 2020. године број 143 од 18. 05. 2020. године, Фонду
солидарности С.О. „Колубара“, на име чланарине радника ЕПС-а за април 2020.
године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

6. Одобравају се средства у износу од 300.000,00 динара, потребна за уплату рачуна
број 26 од 21. 01. 2020. године, „Принтериа“ из Аранђеловца, на име четврте рате за
куповину рекламног материјала.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
8. Одобравају се средства у износу од 14.516,27 динара, потребна за уплату рачуна
број 251/1 од 03. 06. 2020. године ,ДИС маркет“ из Лазаревца, на име рачуна за
трошкове репрезентације за потребе централе Синдиката.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 11,00 часова.

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

