УФУС АФА ЗАШТИТА - Организација филмских аутора Србије
Београд,Теразије 26/I
објављује
ПОЗИВ ЗА (ЕЛЕКТРОНСКУ) СЕДНИЦУ АКТУЕЛНОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ
Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ је на својој електронској седници (доношење одлука ван седнице)
одржане 24.7. (од 20,00 сати) до 28.7.2020 (до 20,00 сати), на основу чланова 18-21. Статута УФУС
АФА ЗАШТИТЕ, донео одлуку о сазивању IV редовне седнице Скупштине УФУС АФА ЗАШТИТА и њеног
одржавања електронским путем (доношење одлука ван седнице).
Како је на снази Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и
отвореном простору (”Сл. гласник РС, 100/2020) према којој се ради спречавања ширења заразне
болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују јавна окупљања на целој територији
Републике Србије на јавним местима у затвореном простору и на отвореном простору - када се
истовремено окупља више од 10 лица, Управни одбор је приморан да сазове електронску седницу
Скупштине УФУС АФА ЗАШТИТЕ, и одлучио је као горе.
Електронско гласање ће се одржати од 31.7. (од 20.00 сати) до 2.8.2020. године (до 20,00 сати) преко
перонализованих маил адреса и домена.
Упутсво за коришћење и подешавања ће бити благовремено достављени члановима (обезбеђена
техничка подршка).
Електронско гласање ће се вршити простим изјашњавањем ЗА/ПРОТИВ у електронском обрасцу према
тачкама дневног реда.
Гласови који стигну ван овога термина се неће узимати у обзир.
Предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника II. ванредне седнице Скупштине УФУС АФА ЗАШТИТЕ,
2. Усвајање годишњих извештаја о раду:

Годишњи извештај о пословању УФУС АФА ЗАШТИТЕ за 2019. годину (Управни одбор и
директор),

Годишњи извештај о пословању за 2019. године и обрачун накнаде,

Извештај о средствима издвојеним за културна и социјална давања у периоду јануардецембар 2019. године,

Финансијски извештаји 31. децембар 2019. године и Извштај независног ревизора,

Извештај Надзорног одбора за 2019. годину,

Извештај Савета аутора за 2019. годину,
3. Усвајање Финансијског плана за 2020. годину,
4. Разно
Материјали за наведене тачке дневног реда могу се преузети са wеб стране организације
www.уфусафазастита.орг.рс, а биће и дистрибуирани члановима на њихове маил адресе.
Председник Управног одбора УФУС АФА ЗАШТИТЕ,
Зоран Симјановић, с.р.

