Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број : 36/1
Датум : 03. 02. 2021. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК
Са 36. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“„ одржане 03. 02. 2021. 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, Милош Милошевић и Славица Живановић, и Драгана Станојевић и
Иван Петковић, чланови Одбора.
Одсуство са седнице оправдале су Гордана Павловић и 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 35. седнице Извршног Одбора СО Дирекција
2. Усвајање Записника Комисије за социјалну заштиту и стандард
3. Усвајање Финансијског извештаја СО Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац
за 2020. годину
4. Усвајање Финансијског плана пословања СО Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац за 2021. годину
5. Усвајање:
-

Записника о Попису основних средстава СО Дирекција Басена
„Колубара“ Лазаревац за 2020. годину

-

Записника о Попису благајне – текући рачун СО Дирекција Басена
„Колубара“ Лазаревац за 2020. годину

-

Записника о Попису благајне-рачуна Касе узајамне помоћи СО
Дирекција Басена „Колубара“ Лазаревац за 2020. години

6. Разно:
- Информације са седница СОК-а
- Извештај Фонда солидарности СОК-а
- Одлука о куповини угља за грејну сезону 2021/2022. године
- 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, 35. седнице Извршног одбора одржане 29. 12. 2020. године, у
просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.
ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У наставку седнице, приступило се разматрању Записника Комисије за социјалну
заштиту и стандард број 36 од 03. фебруара 2021. 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 36 од 03. 02. 2021.
године.
II Oдобрава се једнократна новчана помоћ радницима:
Душку Ивановићу, раднику Сектора за правне, кадровске и опште послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од 10.000,00
динара;
Сунчици Станишић, радници Сектора за финансијско-књиговодствене
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
8.000,00 динара;
Љиљани Павловић, радници Сектора ИМС - Центра за стручне послове и
логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од 10.000,00 динара;
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 28.000,00 динара.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава по финансијском плану.

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
На почетку сваке године, Извршни Одбор Синдиката Дирекције израђује и
подноси извештај о раду и Финансијски извештај за протеклу годину. Председница
Дејана Мијатовић поднела је Финансијски извештај за претходну 2020. годину, уз
кратко образложење сваке од наведених ставки.
Укупни приходи за 2020. годину износили су 9.587.286,82 динара, а расходи на
дан 31. 12. 2020. године били су 5.481.111,35 динара. Стање на рачуну 31. 12. 2020.
године било је 4.106.175,47 динара.
Средства су рационално коришћена у складу са Финансијским планом, па није
било одступања, односно прекорачења.
У претходној години радило се у складу са финансијским планом и стварним
потребама чланства. План, због постојеће здравствене ситуације са Ковидом 19, није
реализован у целини. Мијатовић Дејана је истакла да је ИО у потпуности спроводио и
реализовао одлуке Одбора СО Дирекције. Синдикат Дирекције је и активно учествовао
у раду СОК-а и Синдиката радника ЕПС-а по свим битним питањима за бољи стандард
радника.
Као председник ИО и Одбора Синдиката Дирекције Дејана Мијатовић, је заједно
са својим колегама, учествовала у раду и реализацији свих одлука ИО и Одбора
Синдиката Дирекције.
Из 2019. године пренето је 1.529.846,94 динара, приход од чланарине је био
6.009.179,89, а средства за рад синдиката добијена од послодавца износила су
2.048.259,99 динара.
Председница Дејана Мијатовић усмено је поднела и извештај о раду СО
Дирекција.
Реализоване активноси у складу са Финансијским планом су:
- Организована је подела пакета рекламног материјала на крају године
- За све чланове синдиката обезбеђени су рођендански поклони
- Одобрена су средства у висини од 787.000,00 динара по молбама радника
који су тражили једнократну новчану помоћ
- Новчана средства у износу од 555.000,00 динара дата су за новорођене бебе
- Као помоћ породицама покојних радника или чланова породице дато је
570.000,00 динара
- 110.000,00 динара искоришћенo је за културне манифестације и позоришне
представе за оне чланове који су заинтерсовани за ту врсту планираних
активности
- Обезбеђени су новчани износи за новогодишње пакетиће за децу радника
ангажованих на привремено-повременим пословима
- Посећени су болесни чланови синдиката који се налазе на дужем боловању
- Дата је помоћ трећим лицима у укупном износу од 105.000,00 динара,
најчешће спортским клубовима који у својим редовима имају млађе
селекције, младим успешним спортистима за учествовање на међународним
такмичењима, дата је помоћ у циљу подржавања солидарних акција
болесних радника из других делова „Колубаре“, узето је учешће и у хуманим

акцијама ширег карактера на нивоу града Лазаревца и шире, а подстичу се и
подржавају се значајни спортски и културни садржаји у нашем граду.
Свакодневно кроз личне и телефонске контакте са чланством учествовало се
у решавању низа проблема, пружала помоћ у лакшем
сналажењу на
остваривању права по разним основама, давана мишљења у дисциплинским
поступцима вођеним против наших чланова,
колико смо могли доприносили решавању пољуљаних међуљудских
односа и сл.
- Вршили упис за куповину угља запосленима Дирекције и Организационе
целине „Пројект“ за грејну сезону 2019/2020.године.
Прошле године, због епидемије изазване корона вирусом, изостале су
прославе поводом Осмог марта, испраћаја пензионера и дочека Нове године,
као и организација излета и екскурзија.
Сумирајући спроведену рекреацију у 2020. години у Дирекцији и
организационој целини „Пројект“, утврђено је да је на рекреацију укупно послато
209 радника, од тога на пролећну 61, на летњу 66, а на јесењу 82 радника. С
обзиром на постојећу епидемиолошку ситуацију то је солидан број радника који
је користио рекерацију, у односу на 2019. годину, само 80 радника мање.
На рехабилитацију је у 2020. години послато 150 радника, што је незнатно
мање у односу на прошлу годину када је послато 177 радника, поготово што је у
том броју, разлици,
послато радника на рехабилитацију преко других
Синдикалних организација.
По бањама на рехабилитацију је послато радника :
- Сокобања –24
- Ковиљача –24
- Рибарска бања -9
- Врњачка бања -38
- Пролом бања –21
- Горња Трепча –25
- Ивањица – 3
- Луковска бања - 6
Селтерс и Нишка бања су биле у ковид систему.
Све бање су добиле најбоље оцене од стране радника који су користили
рехабилитацију, како у погледу квалитета смештаја тако и у погледу пружања
здравствених услуга и љубазности запосленог особља.
СО Дирекција је успешно учествовала у техничкој реализацији
гинеколошких прегледа жена Дирекције и Организационе целине „Пројект“ у
2020. години - планирање ,припрема и достава спискова за сваки дан ( првигинеколошки и други-преглед груди), уз детаљна упуства о сваком сегменту
прегледа и завршну доставу резултата.

Након дискусије у којој су учешће узели сви присутни , чланови Извршног
Одбора су у потпуности и једногласно усвојили Финансијски извештај за
протеклу 2020. годину. У складу са изнетим, Извршни Одбор је донео следећу
ОДЛУКУ
Усваја се Финансијски извештај Синдикалне организације Дирекција
Басена „Колубара“ Лазаревац за 2020. годину.
Предлаже се Одбору Синдикалне организације Дирекције Басена
„Колубара“ да усвоји ову одлуку.

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
У наставку седнице, Извршни одбор је разматрао Предлог Финансијског
плана СО Дирекција Басена „Колубара“ за 2021. годину. На основу планираних
активности Синдиката планирана су и средства за реализацију истих.
Председница Синдиката Дирекције Дејана Мијатовић детаљно је образложила
све ставке које се налазе у Финансијском плану за 2021. годину. У ову 2021.
годину из претходне године је пренето 1.529.846,94 динара. Планирани приход
од чланарине износи 6.000.000,00 динара а износ средства за рад Синдиката од
послодавца планира се на 2.500.000,00 динара
Укупни планирани приход у 2021. години износи 12.606.175,47 динара,
колико износе и планирани расходи, који су разматрани по ставкама плана уз
појединачно образложење сваке од њих.
У финансијски план убачена је нова тачка под бројем 28 – Накнада за
коришћење грађевинског земљишта, због наменског плаћања пореза који је
уведен од прошле године. У тачку 14 – Средства за помоћ трећим лицима
додато је и ПП уговорцима радно ангажованим у „Колубари“( на име исплате
средстава за новогодишње пакетиће).
Сви чланови Извршног одбора у потпуности и једногласно су усвојили
Финансијски план за 2021. годину.
У складу са изнетим, Извршни одбор је донео следећу
ОДЛУКУ
Усваја се Финансијски план Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“ Лазаревац за 2021. годину.
Предлаже се Одбору Синдикалне организације Дирекције Басена
„Колубара“ да усвоји ову одлуку.

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

У оквиру пете тачке дневног реда разматрани су записници Комисије за попис
основних средстава и ситног инвентара СО Дирекција за 2020. годину, Комисије
за попис новчаних средстава благајне – текући рачун СО Дирекција за 2020.
годину и Комисије за попис благајне-рачуна Касе узајамне помоћи СО Дирекција
Басена „Колубара“ Лазаревац за 2020. годину.
Увидом у документацију констатовано је да стање средстава на текућем
рачуну 31. 12. 2020. године износи 4.106.175,47 динара, док на исти дан стање
благаје Касе узајамне помоћи СО Дирекција Басена „Колубара“ износи
23.741.507,07 динара.
Сви презентовани записници су усвојени једногласном одлуком чланова.
Након изјашњавања, Извршни Oдбор је донео следећу
ОДЛУКУ
Усваја се Записник :
- Комисије за попис основних средстава и ситног инвентара СО Дирекција
за 2020. годину
- Комисије за попис новчаних средстава благајне-текућег рачуна
СО
Дирекција за 2020. годину
- Комисије за попис благајне-рачуна Касе узајамне помоћи СО Дирекција
Басена „Колубара“ Лазаревац за 2020. годину.
Предлаже се Одбору Синдикалне организације Дирекције Басена „Колубара“ да усвоји
ову одлуку.
ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
6.1.
У оквиру шесте тачке дневног реда, разматране су информације са седница ИО
и Одбора СОК-а одржане 26.01.2021.године.Усвојен је Финансијски извештај
за претходну годину СОК-а, Финансијски план за ову годину, Усвојен је Извештај
о раду Фонда солидарности СОК-а за 2020.годину. Преговори око потписивања
Колективног уговора су у завршној фази, очекује се потписивање истог . У
финансијском делу договорено је 100 динара повећање за топли оброк и 15%
увећање регреса . Уграђена је законска регулатива у случајевима када
надлежни орган прогласи епидемију заразне болести.Трошкови погребних
услуга и погребне опреме могу износити максимално до 90.000,00 динара.
Детаљније измене имаћемо након потписивања Колективног уговора чије
потписивање се очекује у наредних неколико дана. У току недеље очекује се
одлука о куповини угља за грејну сезону 2021/22.годину.

6.2.
У наставку седнице разматран је Извештај о раду Управног одбора Фонда
солидарности „Колубара“ Лазаревац за 2020. годину. Фонд солидарности
Синдиката „Колубара“ окупља чланове осам синдикалних организација. Без
обзира на тешку ситуацију везану за ковид, Фонд је готово несметано обављао
своје дужности. Током 2020. године одржана је 21 седница на којима су
разматрене 5.264 молбе радника. Чланови Фонда су прикупљали молбе по
својим деловима предузећа, а потом их је детаљно прегледала и стручно
обрађивала др Оливера Младеновић, специјалиста неуропсихијатрије. Из
Дирекције за помоћ се обратило 910 радника. Када је реч о обољењима због
којих радници најчешће траже помоћ то су пре свега кардиоваскуларна
обољења, обољења кичме и зголоба, дијабетес, астма, гинеколошка,
гастроентеролошка,уролошка и психичка обољења. У значајном порасту је
лечење стерилитета, али је најзабрињавајући све већи проценат оболелих од
разних облика карцинома. Код деце је све чешће потребно бањско лечење због
астме, помоћ при куповини инхалатора и ортопедских ципела. Због тежине
обољења или великог новчаног износа 47 молби је прослеђено на разматрање
Фонду солидарности ЕПС-а.
6.3.
Актом пословне политике продаје угља за период 01.01.2021.-31.12.2021.године
утврђени су услови продаје угља запосленима у Јавном предузећу ЕПС за
зимску сезону 2021/22.годину.Остали су исти услови у погледу тонаже као и у
претходној години : 20 тона сировог угља или 12 тона сушеног угља или
комбиновано 10 тона сировог у асортиману комад- за сирови и 6 тона сушеног
угља у асортиману комад-коцка- за сушени угаљ. Упис се врши од 01.02.31.03.2021.године, док се са испоруком угља креће од 01.03.2021.године.Прва
рата за обуставу кориснику права доспева након испоруке предвиђене
количине угља.Упис угља се врши на истим местима и исти начин као и
претходне године.У оквиру шесте тачке дневног реда разматран је Извештај о
раду Управног одбора Фонда солидарности „Колубара“ Лазаревац за 2020.
годину. Фонд солидарности Синдиката „Колубара“ окупља чланове осам
синдикалних организација. Без обзира на тешку ситуацију везану за ковид,
Фонд је готово несметано обављао своје дужности. Током 2020. године одржана
је 21 седница на којима су разматрене 5.264 молбе радника. Чланови Фонда су
прикупљали молбе по својим деловима предузећа, а потом их је детаљно
прегледала и стручно обрађивала др Оливера Младеновић, специјалиста
неуропсихијатрије. Из Дирекције за помоћ се обратило 910 радника. Када је реч
о обољењима због којих радници најчешће траже помоћ то су пре свега
кардиоваскуларна обољења, обољења кичме и зголоба, дијабетес, астма,
гинеколошка, гастроентеролошка,уролошка и психичка обољења. У значајном
порасту је лечење стерилитета, али је најзабрињавајући све већи проценат
оболелих од разних облика карцинома. Код деце је све чешће потребно бањско
лечење због астме, помоћ при куповини инхалатораи ортопедских ципела. Због
тежине обољења или великог новчаног износа 47 молба је прослеђена на
разматрање Фонду солидарности.

6.4.
Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 939,43 динара, потребна за уплату рачуна
број 11 од 12. 01. 2021. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за телекомуникационе
услуге у периоду 01. 12. 2020. године - 31. 12. 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 2.899,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 11/1 од 12. 01. 2021. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 12. 2020. године - 31. 12. 2020. године на име
рачуна за накнаду трошкова интернета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
3. Одобравају се средства у износу од 10.390,64 динара, потребна за уплату по
листи обустава за период 12. 2020. године број 13/1 од 15. 01. 2021. године, Фонду
солидарности С.О. „Колубара“, на име чланарине радника ЕПС-а за децембар 2021.
године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
4. Одобравају се средствау износу од 604.187,64 динара потребна за уплату
рачуна број 23 од 29.01. 2021. године, “Делта“ дмд д.о.о. из Београда на име куповине
рођенданских поклона за чланове Синдиката Дирекције –„Нивеа“ сетова мушки и
женски–друга набавка по плану.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
5. Одобравају се средства у износу од 500,00 динара потребна за уплату рачуна
број 35/1 од 02.02. 2021. године Агенцији за привредне регистре, на име накнаде
за услуге АПР-а.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.
6. Одобравају се средства у износу од 15.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 16 од 25. 01. 2021. године, Центру за културу из Лазаревца, на име
рачуна за трошкове куповине карата за позоришну представу „Руска смрт –
вотка и шампањац“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану

6.5.
Синдикалној организацији Дирекције Басена „Колубара“ преко молби за
финансијску помоћ обратио се:
Омладински фудбалски клуб „Јабучје“ из Јабучја, коме је неопходна
финансијска помоћ за несметани наставак рада и такмичења у наредном
периоду. Средства су им неопходна за измиривање трошкова превоза играча
и суђења на првенственим утакмицама.
Након разматрања молбе, ИО је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
Одобрава се новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара ОФК “Јабучје“ из Јабучја,
за несметани наставак рада и такмичења у наредном периоду.

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

