Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број: 437
Датум: 16. 09. 2020. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК
Са 31. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“„ одржане 16. 09. 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, Славица Живановић и Гордана Павловић, и Драгана Станојевић и
Иван Петковић, чланови Одбора.
Одсуство
Милошевић.

са

седнице
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и
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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 30. седнице Извршног Одбора СО Дирекција
2. Доношење одлуке о промени интернет пакета
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, 30. седнице Извршног одбора одржане 04. 08. 2020. године, у
просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Синдикална организација Дирекције Басена „Колубара“ Лазаревац је
разматрала понуду МТС-ових нових тарифа и пакета интернета, с обзиром да је
досадашњи био слаб, недовољно брз и често је нестајао, а самим тим ометао редован
рад у синдикату, а цена пакета се незнатно увећава за само 416,83 динара.
Упоређујући цене и након дискусије и усаглашавања предлога Извршни одбор
је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
Одобрава се промена постојећег интернет пакета новим MTС-овим „Интернет
Мах 50/8 Mb/s“ пакетом уз месечну надокнаду од 2,415,83 динара уз закључење уговора
на 24 месеца.

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
3.1.
Под тачком разно разматрале су се текуће активности у Синдикату Дирекције.
Јесења рекреација је у току. Што се тиче морских дестинација у Чању су
реализоване три смене, док је рекреација у Бјели отказана. У Дирекцији и ОЦ
„Пројект“ сви радници су добили тражене дестинације и термине при подели
јесење рекреације.
3.2.
Рехабилитација се одвија по утврђеном плану , успешно се реализује и
приводи крају . За Пролом бању су убачене две нове смене, 9. и 19. септембра
из разлога што се неће реализовати рехабилитација у Нишку бању која је и даље
ковид болница, а такође је дошло и до проширења још једне смене у Врњачкој
бањи и то смена од 11. октобра. 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. Постојећа здравствена ситуација је довела до
већег броја отказа тако да и они радници који нису прошли у првом кругу су у
више наврата нуђени и за оне бање које су конкурисали а нису добили, тако да
само они који из личних разлога или због личних обавеза нису могли нису
остварили право на рехабилитацију.

3.3
Први део женских гинеколошких прегледа, одвија се без проблема и у
септембру у шест термина добијених од стране КОП-ова . Прегледи ће се
наставити и у октобру и трајаће од 06. до 23. октобра. Спискови се праве у
Синдикату, по пријави радница.

3.4.
Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 1.490,88 динара, потребна за уплату рачуна
број 407 од 18. 08. 2020. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за телекомуникационе
услуге у периоду 01. 07. 2020. године - 31. 07. 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 407/1 од 18. 08. 2020. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 07. 2020. године - 31. 07. 2020. године на име
рачуна за накнаду трошкова интернета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
3. Одобравају се средства у износу од 2.449,92 динара, потребна за уплату рачуна
број 429 од 08. 09. 2020. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 08. 2020. године - 31. 08. 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 1.999,00 динара, потребна за уплату рачуна
број 429/1 од 08. 09. 2020. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 08. 2020. године - 31. 08. 2020. године на
име рачуна за накнаду трошкова интернета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5. Одобравају се средства у износу од 9.965,50 динара, потребна за уплату по листи
обустава за период 07. 2020. године број 414 од 25. 08. 2020. године, Фонду
солидарности СО „Колубара“, на име чланарине радника ЕПС-а за јул 2020. године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
6. Одобравају се средства у износу од 9.392,74 динара, потребна за уплату по листи
обустава за период 08. 2020. године број 436 од 15. 09. 2020. године, Фонду

солидарности С.О. „Колубара“, на име чланарине радника ЕПС-а за август 2020.
године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

3.5.
Синдикалној организацији Дирекције Басена „Колубара“ преко молби за
финансијску помоћ обратили су се
Шах клуб „Колубара“, из Лазаревца, као једини градски шаховски
клуб, који се сваке године у периоду од септембра до децембра такмичи у лигашком
такмичењу против клубова из Београда и околине. Потребна су им финансијска
средства како би покрили трошкове такмичења и одлазака у Београд где гостују свако
коло.
Јелена Милићевић, из Лазаревца, која је завршила мастер студије
Универзитета ликовних уметности у Београду. Потребна јој је финансијска подршка за
реализацију самосталне изложбе цртежа и графика под називом „Четири зида“, која ће
се одржати у Центру за графику Академије ликовних уметности у Београду.
Након разматрања молби, Извршни одбор је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара
Шаховском клубу „Колубара“ из Лазаревца за покривање трошкова лигашког
такмичења у Београду.
Одобрава се новчана помоћ у износу од 10.000,00 динара Јелени
Милићевић из Лазаревца за реализацију самосталне изложбе слика и графика у
Београду.
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

