Синдикална организација
Дирекција Басена „Колубара“
Лазаревац
Број :
Датум : 10. 12. 2019. године
Лазаревац

ЗАПИСНИК
Са 25. седнице Извршног одбора Синдикалне организације Дирекција Басена
„Колубара“„ одржане 10. 12. 2019. 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, Гордана Павловић и Драгана Станојевић и
Иван Петковић, чланови Одбора.
Одсуство са седнице оправдале су Славица Живановић 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 24. седнице Извршног Одбора СО Дирекција
2. Избор понуде за рекламни материјал за 2020. годину
3. Разно:
-

Текуће активности и информације

На почетку седнице председник Синдиката Дирекције Дејана Мијатовић је
констатовaла 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, 24. седнице Извршног одбора одржане 29. 11. 2019. године,
у просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 25, у Лазаревцу.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Синдикална организација Дирекције Басена „Колубара“ Лазаревац, у складу
са одлуком Извршног одбора, одобрила је набавку и спецификацију рекламног
материјала за 2020. годину. Позив за достављање понуда упућен је добављачима.
Рок за достављање понуда је истекао 6. децембра 2019. године у 15,00 часова. До
тог рока стигла је једино понуда „МагПринта“ из Аранђеловца. Понуда коју је
доставио је комплетна:
-

Зидни календар – 128,00 динара
Коцка папира-рекламна – 119,00 динара
Рефлектујући ранац – 578,00 динара
Хемијска оловка „Аихао“ – 17,00 динара
Роковник Б6 – златни отисак лога- 258,00 динара

Упоређујући цене са прошлогодишњим, уз поштовање квалитета узорака,
констатовано је цена готово иста. Након дискусије и усаглашавања предлога
Извршни одбор је једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
За набавку рекламног материјала за 2020. годину изабрана је понуда „Маг
принта“ из Аранђеловца по цени од 1.100,00 динара по пакету, из разлога што је
економски најповољнија, услови плаћања прихватљиви, а понуђени узорци
квалитетом одговарају траженој спецификацији. Плаћање јр у 6 (шест) месечних
рата.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Сви чланови Извршног одбора су били сагласни и одобрили су извршена
плаћања у периоду између две седнице:
1. Одобравају се средства у износу од 29.000,00 динара, потребна за уплату
рачуна број 688 од 26. 11. 2019. године, Центру за културу из Лазаревца, на
име рачуна за трошкове куповину карата за позоришну представу „Петријин
венац“.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

2. Одобравају се средства у износу од 4.720,00 динара, потребна за уплату
рачуна од 02. 12. 2019. године, С.Т.К..Р. „Мине“ из Лазаревца, на име рачуна
за трошкове репрезентације Синдиката.
Исплата је извршена из средстава по финансијском плану.

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

