Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 510
Датум : 28. 10. 2020. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК
Са 14. седнице Oдбора Синдикалне организације Дирекција Басена „Колубара“„
одржане 28. 10. 2020. године, са почетком у 09,00 часова, у просторијама Синдиката,
у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.
Седници Oдбора присуствовали су: Дејана Мијатовић, Божидар Станојевић,
Гордана Павловић, Милош Милошевић и Драгана Станојевић и Иван Петковић,
чланови Одбора.
Одсуство са седнице оправдале су Славица Живановић и Снежана
Живановић.
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 13. седнице Одбора СО Дирекција
2. Ребаланс Финансијског плана за 2020. годину
3. Усвајање Записника Комисије за социјалну заштиту и стандард
4. Разно:
-

Текуће активности и информације

На почетку седнице председник Синдиката Дирекције Дејана Мијатовић је
констатовaла да постоји кворум да Oдбор пуноважно ради и одлучује.

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Након утврђивања кворума за рад Oдбора, једногласно је усвојен записник са
претходне, 13. седнице Oдбора одржане 13. 05. 2020. године, у просторијама
Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.
ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У другој тачки дневног реда разматран је Ребаланс Финансијског плана СО
Дирекције за 2020. годину. Благајник Милица Ђуричић је изнела анализу планираних
и остварених средстава по свакој ставци Финансијског плана за 2020. годину.
Констатовано је да нема пробијених ставки у Финансијском плану за 2020.
годину, па самим тим нема ни потребе за Ребалансом Финансијског плана.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У наставку седнице, приступило се разматрању Записника Комисије за социјалну
заштиту и стандард број 509 од 28. октобра 2020. године. Председник Комисије Милош
Милошевић образложио је појединачно сваку молбу, које су разматране на седници
Комисије. Након тога, Одбор је једногласно, донео следећу
ОДЛУКУ
I Усваја се Записник Комисије за социјалну заштиту и стандард број 509 од 28. октобра
2020. године.
II Oдобава се једнократна новчана помоћ радницима
Ђуји Кондић, радници Сектора за економско-планске послове - Центра за
стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од 8.000,00 динара;
Вањи Максимовић, радници Сектора за аутоматску обраду података - Центра
за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од 10.000,00 динара;
Јасмини Будић, радници Организационе целине „Пројект“, у износу од
8.000,00 динара;
Дарку Бошковићу, раднику радно ангажованом преко „Протента“, у износу од
10.000,00 динара.
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 36.000,00 динара.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава чланарине синдиката са
планиране ставке Финансијског плана.

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Под тачком разно разматрале су се текуће активности у Синдикату Дирекције.
4.1.
Председница Синдиката Дирекције Дејана Мијатовић је пренела информације
са 19. седнице Извршног одбора Синдикалне организације ЕПС „Колубара“, одржане
14. октобра 2020. године:
Усвојен је Годишњи План пословања за 2021. годину.
Почео је договор око Посебног Колективног уговора, а такође је било говора
о систематизацији методологије радних места.
Једна од новина је и поновно проширење колективно осигурање у случају
смрти на послу запосленог, у износу од 300.000,00 динара од
01.10.2020.године..
Усвојен је Извештај о спроведеној рекреацији и рехабилитацији радника у
2020. години. Рекреацију је користило 2.030 радника, док је на рехабилитацији
било 2.025 радника „Колубаре“ и 129 радника издвојених предузећа.
4.2.
У четвртој тачки размотрен је деветомесечни извештај Службе БЗР за Дирекцију
и Организациону целину „Пројект“по којем је у протеклих девет месеци било укупно
три повреде, од тога једна тешка и две лаке и то две у Сектору за економско-планске
послове и једна у Сектору за комерцијалне послове. За првих девет месеци у 2020.
години дошло је до смањења броја повређених за 81 одсто у односу на претходну 2019.
годину.
Анализирани су и остали делови Извештаја по разним основама ( узроку, месту
и извору догађања повреде), као и остали облици безбедности и здравља радника који
се реализују у оквирима Службе БЗР (провера знања, обука запослених, инспекцијски
прегледи, испитивање услова радне околине, превентивни и периодични прегледи и
испитивање опреме за рад, лична заштитна средства и опрема, оцена стања БЗР са
предлозима мера за побољшање безбедности и здравља на раду).
4.3.
Председник Синдиката Дирекције Дејана Мијатовић, у складу са чланом
67. став два Правила о раду, по коме може самостално доносити одлуке о располагању
средствима Синдиката Дирекције до одређеног износа, донела је одлуку да се хитно
одобри материјална помоћ радницима :
Татјани Јовановић, радници Сектора за производно-техничке послове –
Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
20.000,00 динара;

-

Милошу Милошевићу, раднику Сектора за аутоматску обраду података –
Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
20.000,00 динара.
Чланови Одбора су се сложили са одобреном материјалном помоћи истичући
да су разлози за њихово доношење оправдани .
4.4.

Синдикалној организацији Дирекције Басена „Колубара“ преко молбе за
финансијску помоћ обратили су се:
-

Управа Манастира светог великомученика Георгија Ћелије, у Ћелијама.
Манастирска црква је 1923. године обновљена та темељима старе
средњовековне цркве и претворена у спомен-костурницу и као таква
уврштена у споменик културе. Тренутно је манастиру потребна помоћ за
радове на реконструкцији и доградњи постојећег манастирског конака да би
био функционалнији и да би се створио смештајни простор за нове монахе.

-

„Академија фудбала“-Лазаревац, из Лазаревца, која окупља децу узраста од
5 до 12 година. Фудбал је основна делатност, али у Академији деца могу
похађати часове енглеског, корективне гиманстике, веронауке, школе
пливања. За све то су потребна материјална средства за куповину лопти,
чуњева, препоница, маркера.

-

Божидар Иконић, радник РБ „Колубара“, из Лазаревца, који се обраћа са
молбом за материјалну помоћ, његовом тешко болесном детету Мињи
Иконић,која чека позив за лечење из иностранства . Шира акција прикупљања
средстава спроводи се у целом предузећу „Колубаре“ а и на нивоу целог
града.

-

Александра Јовановић, из Новог Сада, која се обраћа са молбом да се
Синдикат прикључи акцији која се реализује на нивоу целе наше земље у
прикупљању новчане хуманитарне помоћи за њену ћерку Лану Јовановић, за
чије лечење је потребно 2.400.000,00 милиона долара како би што пре
примила неопходну терапију.
У међувремену, преко средства јавног информисања објављено је да су
средства за лечење овог детета обезбеђена.

-

Сања Ђорђевић, радница Сектора за правне, кадровске и опште послове –
Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, из Лајковца,
којој је недавно оперисан канцер јетре и која се налази у изузетно тешкој
здравственој и финансијској ситуацији. Мајка је двоје деце, а супруг јој је
тренутно незапослен, тако да јој је материјална помоћ овог тренутка преко
потребна због даљег лечења и спровођења одговарајуће терапије.

Након разматрања молби, Одбор је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
-

-

-

Одборава се новчана помоћ у износу од 20.000,00 динара Манастиру светог
великомученика Георгија Ћелије, ради завршетка реконструкције и доградње
манастирског конака.
Одборава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара „Академији
фудбала“-Лазаревац, из Лазаревца, ради куповине додатних средстава за
рад.
Одборава се новчана помоћ у износу од 30.000,00 динара Божидару Иконићу
из Лазаревца, ради лечења своје ћерке Миње Иконић
Одборава се новчана помоћ у износу од 10.000,00 динара
АлександриЈовановић из Новог Сада, ради лечења своје ћерке Лане
Јовановић.
- Одобрава се новчана помоћ у износу од 50.000,00 динара радници
Дирекције Сањи Ђорђевић , због тешке здравствене и социјалне ситуације у
којој се налази.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава чланарине синдиката са
планираних ставки Финансијског плана.

4.5.
Сви чланови Одбора су били сагласни и одобрили су извршена плаћања у
периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 1.586,78 динара, потребна за уплату
рачуна број 487 од 20. 10. 2020. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 09. 2020. године - 30. 09. 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 2419,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 487/1 од 20. 10. 2020. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 09. 2020. године - 30. 09. 2020. године на
име рачуна за накнаду трошкова интернета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
3. Одобравају се средства у износу од 8.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 499 од 26. 10. 2020. године, Првом приградском позоришту Пулс театар
из Лазаревца, на име рачуна за трошкове куповине карата за позоришну представу
„Виолине, даире и пегла“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

4. Одобравају се средства у износу од 19.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 462 од 06. 10. 2020. године, Центру за културу из Лазаревца, на име
рачуна за трошкове куповине карата за позоришну представу „Сумрак Богова“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5. Одобравају се средства у износу од 9.012,92 динара, потребна за уплату по
листи обустава за период 09. 2020. године број 488 од 20. 10. 2020. године, Фонду
солидарности С.О. „Колубара“, на име чланарине радника ЕПС-а за септембар 2020.
године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
6. Одобравају се средства у износу од 12.227,40 динара, потребна за уплату
рачуна број 469 од 14. 10. 2020. године, „Family Đurović“ из Лазаревца, на име рачуна
за трошкове куповине за потребе централе Синдиката .
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
7. Одобравају се средства у износу од 720,00 динара, потребна за уплату рачуна
од 27. 10. 2020. године, јавном бележнику из Лазаревца, ради продужетка
квалификованог електронског сертификата за рад Синдиката.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
8. Одобравају се средства у износу од 768,00 динара, потребна за уплату рачуна
број 461 од 01. 10. 2020. године, „Пошта Србија“ из Београда, на име рачуна за
трошкове регистрације домена www.sindikatdirekcije.org.rs., ради даљег права
коришћења приступности домена на интернету.
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

