ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ“
за издавање књига и часописа
XXX седница У.О./13.02.2013.
Нови Сад
Дел.број: 109/2013/VII
Датум: 17. април 2013. године.
ЗАПИСНИК
са 30. седнице Управног одбора Издавачког завода „Форум“, која је одржана 13. фебруара 2013.
године у 10 часова и 30 минута у канцеларији директора Издавачког завода „Форум“ (21000 Нови Сад, ул.
Војводе Мишића 1., III спрат, канцеларија бр. 22).
Присутни чланови: др Јанош Бањаи, Јанош Бренер млађи, др Јегеш Золтан (председник), Ђенђи
Радошевић и Кинга Шаги Варга, односно др Ференц Немет претходни директор и Илдико Илиа
записничар, односно Габор Вираг новоименовани директор.
На почетку седнице др Јегеш Золтан је поздравио новог директора, а Габор Вираг је захвалио и изразио
своју тежњу успешне сарадње у будуће.
Присутни су једногласно усвојили дневни ред предложен за 30. седницу.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Разматрање и усвајање завршног рачуна Издавачког завода „Форум“ за 2012. годину
3. Усвајање извештаја о пословању Издавачког завода „Форум“ за 2012. годину
4. Разно.
1. Присутни су без примедби једногласно усвојили записник са претходне седнице.
2. Радошевић Ђенђи је известила присутне о завршном рачуну Издавачког завода „Форум“
за 2012. годину, а након тога др Ференц Немет у потпуности потврдио речи шефа
рачуноводства и додао да 2012. годину сматра веомо успешном. Присутни су без пимедби
усвојили завршни рачун Издавачког завода „Форум“.
3. Др Ференц Немет је известио чланове Управног одбора о успешности пословања у 2012.
години. Између осталог, причао је о томе да је успешно реализован годишњи план и
објављено је 28 наслова. Рекао је да 5 Форумових издања освојио награду лепих
мађарских књига у Војводини. Причао је о томе да је у току 2012. године организовано 30
промоција књига и књижевних вечери. Истакнуо је значајност појекта који ће се ускоро
реализовати путем Књигобуса, и рекао је да Форум на тај начин остварује ткз. културну
мисију, промоцију књига и у мањим насељима у Војводини.
Др Јегеш Золтан је нагласио да за финансирање и реализацију овог пројекта путем Књигобуса, узастопно
треба тражити помоћ и подршку Националног савета мађарске националне мањине. Након тога је
замолио чланове Управног одбора да гласају. Присутни чланови су једногласно усвојили извештај о
пословању Издавачког завода „Форум“ за 2012. годину.
4. Под дневним редом разно, Габор Вираг је рекао да примопредаја послова директора је
извршено успешно, што је и претходни директор др Ференц Немет потврдио.
Након тога, др Золтан Јегеш је захвалио члановима Управног одбора присутност и у 11 часова и
16 минута затворио седницу.
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