Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број: 373
Датум: 25. 06. 2021. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК
Са 40. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“„ одржане 25. 06. 2021. године, са почетком у 08,00 часова, у просторијама
Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.
Седници Извршног одбора присуствовали су: Дејана Мијатовић, Тамара
Радосављевић, Славица Живановић и Драгана Станојевић и Иван Петковић,
чланови Одбора - замене.
Одсуство са седнице оправдали су Божидар Станојевић, Милош Милошевић
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 39. 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, 39. седнице Извршног одбора одржане 03. 06. 2021. 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 372 од 25. јуна 2021. године. Председница Синдиката
Дирекција Дејана Мијатовић образложила 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 372 од 25. 06.
2021. године.
II Oдобрава се једнократна новчана помоћ радницима:
Божидару Станојевићу, раднику Сектора за финансијско-књиговодствене
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара;
Александри Ђорђевић, радници Сектора за правне, кадровске и опште
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара;
Бранки Госпавић, радници Сектора за правне, кадровске и опште послове Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од 10.000,00
динара;
Бојани Васић, радници Сектора за истраживачко-развојне послове - Центра
за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од 10.000,00 динара;
Љиљани Димитријевић, радници Сектора за правне, кадровске и опште
послове - Центра за стручне послове и логистику Дирекције РБ „Колубара“, у износу од
10.000,00 динара;
Весни Марковић, радници Организационе целине „Пројект“ - у износу од
8.000,00 динара;
Живојину Симићу, раднику Организационе целине „Пројект“ - у износу од
10.000,00 динара.
Укупан износ одобрене једнократне помоћи износи 68.000,00 динара.
Одобрена помоћ биће исплаћена из средстава по финансијском плану.

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

3.1.
Што се тиче актуелних текућих активности у Синдикату Дирекције, председница
Дејана Мијатовић је обавестила чланове Извршног одбора да је пријава за јесењу
рекреацију почела од 10. јуна и трајаће до 29. јула ове године. Спискови са
дестинацијама окачени су на огласним таблама.
Први део периодичног прегледа за жене почиње од 12. јула и трајаће до 13.
августа 2021. године. Овај део обухвата лабораторијску анализу крви, гинеколошки и
преглед ултра-звуком, као и хормоне и ултра-звук штитне жлезде, и остепорозу која се
ради сваке треће године. Други део прегледа обухвата преглед груди и обавиће се у
добијеним терминима.

3.2.
Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1.

Одобравају се средства у износу од 1.391,09 динара, потребна за уплату рачуна
број 341 од 08. 06. 2021. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 05. 2021. године - 31. 05. 2021. 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 2.900,43 динара, потребна за уплату рачуна
број 341/1 од 08. 06. 2021. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 05. 2021. године - 31. 05. 2021. године
на име рачуна за накнаду трошкова интернета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

3.

Одобравају се средства у износу од 1.284,00 динара, потребна за уплату рачуна
број 340 од 08. 06. 2021. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 04. 2021. године - 30. 04. 2021. 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 2.899,00 динара, потребна за уплату рачуна
број 340/1 од 08. 06. 2021. године, Телеком Србији А.Д. Београд, за
телекомуникационе услуге у периоду 01. 04. 2021. године - 30. 04. 2021. године
на име рачуна за накнаду трошкова интернета.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

5.

Одобравају се средства у износу од 2.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 351 од 15. 06. 2021. године, Центру за културу из Лазаревца, на име
рачуна за трошкове куповине карата за позоришну представу „Моја жена се
зове Златко“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

6.

Одобравају се средства у износу од 5.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 348 од 14. 06. 2021. године, Првом приградском позоришту Пулс
театар из Лазаревца, на име рачуна за трошкове куповине карата за позоришну
представу „Тачка пре засићења.“
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

7.

Одобравају се средства у износу од 9.851,86 динара, потребна за уплату по
листи обустава за период 05. 2021. године број 355 од 15. 06. 2021. године,
Фонду солидарности С.О. „Колубара“, на име чланарине радника ЕПС-а за мај
2021. године.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

8.

Одобравају се средства у износу од 799,00 динара, потребна за уплату рачуна
број 359 од 16. 06. 2021. године, „Фамили Ђуровић“ доо из Лазаревца, на име
рачуна за трошкове централе Синдиката.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

9.

Одобравају се средства у износу од 2.170,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 374 од 25. 06. 2021. године, „СТКР Пегаз“ из Лазаревца, на име
рачуна за трошкове куповине канцеларијског материјала за потребе Синдиката.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

3.3.
За обраду здравствене документације везане за рехабилитацију радника
Дирекције и Организационе целине „Пројект“ за 2021. годину, Извршни одбор
СО Дирекције је разматрао висину новчаног износа за пружену услугу др Иване
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 2021. Годину.

3.4.
Синдикалној организацији Дирекције Басена „Колубара“ преко молби за
финансијску помоћ обратили су се:
-

Далибор Митровић, радник РБ „Колубара“ из Лазаревца, коме је неопходна
новчана помоћ за лечење болесног детета, које се тренутно налази у Италији
због трансплантације јетре.
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 Далибору Митровићу одобри материјална помоћ,у износу од
20.000,00 динара, која ће бити исплаћена са планиране ставке Финансијског
плана.
- Љубица Лазаревић, пензионерка из Лазаревца, која се налази у изузетно
лошој материјалној ситуацији. Од њене скромне пензије живи син, кћерка и
унуче. Љубица и кћерка иначе имају велике здравствене проблеме, с тим што
ћерка има заказану хитну операцију.
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 Љубици Лазаревић одобри материјална помоћ,у износу од
20.000,00 динара, која ће бити исплаћена из чланарине Синдиката.
Чланови ИО су се сагласили са одобреном материјалном помоћи имајући у
виду тешке социјалне и здравствене ситуације у којима се налазе ове две
породице .

Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 10,00 часова.
Председавајући
______________________________
Дејана Мијатовић, председник
Синдикалне организације
Дирекције Басена „Колубара“
Записник водила
_________________________
Оливера Шолтиш

