Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број: 577/1
Датум: 29. 12. 2020. године
Лазаревац
ЗАПИСНИК
Са 35. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“„ због актуелне епидемиолошке ситуације одржане 29. 12. 2020. године, са
почетком у 12,00 часова, телефонским путем из просторија Синдиката, у улици
Карађорђева број 25, у Лазаревцу.
Седници Извршног одбора присуствовали су: Дејана Мијатовић, Божидар
Станојевић, Милош Милошевић, Славица Живановић и Гордана Павловић, и
Драгана Станојевић и Иван Петковић, чланови Одбора.
Одсуство са седнице оправдала је 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 34. седнице Извршног Одбора СО Дирекција
2. 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, 34. седнице Извршног одбора одржане 16. 12. 2020. године,
телефонским путем из просторија Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у
Лазаревцу.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
2.1.
Под тачком разно разматрале су се текуће активности у Синдикату Дирекције.
Предсeдница Дејана Мијатовић укратко је обавестила чланове о седници
Извршног одбора СОК-а одржаној 29. 12. 2020. године. На седници је било речи о
најновијим дешавањима у ЕПС-у – издвајању дистрибутивних система из ЕПС-а и
преговорима око Колективног уговора, о тренутном стању у „Колубари“ у вези са
пандемијом корона вируса и осталим текућим питањима.
2.2.
Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 9.450,95 динара, потребна за уплату по
листи обустава за период 11. 2020. године број 564 од 16. 12. 2020. године, Фонду
солидарности С.О. ЕПС „Колубара“, на име чланарине радника ЕПС-а за новембар
2020. године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
2. Одобравају се средства у износу од 2.950,00 динара, потребна за уплату по листи
обустава за Фонд солидарности „Колубара“ из Лазаревца, на име чланарина
породиља.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
2.3.
На крају сваке године Одбор именује Комисију за попис основних средстава и
ситног инвентара СО Дирекције, Комисију за попис новчаних средстава благајне и
Комисију за попис благајне –рачуна Касе узајамне помоћи СО Дирекције.
Како су контактирани за данашњу седницу и чланови одбора, Одбор се након
дискусије сагласио да састав комисија буде исти за сва три пописа као и да чланови
комисија остану исти као и прошле године .
У складу са постигнутим договором, Извршни Одбор је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
Именују се :
-

Комисија за за попис основних средстава и ситног инвентара СО Дирекције
у саставу:

1. Драгана Станојевић, председник,
2. Тамара Радосављевић, члан
3. Иван Петковић, члан

-

Комисија за попис новчаних средстава благајне СО Дирекције у саставу:

1. Драгана Станојевић, председник,
2. Тамара Радосављевић, члан
3. Иван Петковић, члан
- Комисија за попис благајне-рачуна Касе узајамне помоћи СО Дирекције у
саставу:
1. Драгана Станојевић, председник,
2. Тамара Радосављевић, члан
3. Иван Петковић, члан

Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 13,00 часова.
Председавајући
______________________________
Дејана Мијатовић, председник
Синдикалне организације
Дирекције Басена „Колубара“
Записник водила
_________________________
Оливера Шолтиш

