ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ“
за издавање књига и часописа
XXXIV седница У.О./29.01.2014.
Нови Сад
Дел.број: 12/2014/XI
Датум: 29. јануар 2014. године.
ЗАПИСНИК
са 34. седнице Управног одбора Издавачког завода „Форум“, која је одржана 29. јануара
2014. 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 Бањаи Јанош, Јанош Бренер млађи, др Јегеш Золтан (председник),
Ђенђи Радошевић и Кинга Шаги Варга чланови Управног одбора Издавачког завода „Форум“,
односно Габор Вираг директор и Илдико Илиа записничар.
Присутни су 6. тачки дневног реда предложеног за 34. седницу додали годину на коју се
односи, и тако проширен дневни ред једногласно усвојили.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Разматрање и усвајање извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан
31.12.2013. године
3. Расписивање конкурса за ауторе млађе од 35 година
4. Расписивање конкурса по позиву за писање романа
5. Усвајање Плана набавки Издавачког завода „Форум“ за 2014. годину
6. Предлог за отпис појединих наслова књига у 2014. години
7. Разно.

1. Присутни су без примедби једногласно усвојили записник са претходне седнице.
2. Ђенђи Радошевић је известила присутне да су 4 различите комисије извршиле свој
задатак и предали извештај о попису имовине и обавеза у року, директору. Након
кратког образложења, чланови Управног одбора су једногласно усвојили извештај о
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попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2013. године. Габор Вираг је рекао да
велики број Форумових издања се налази у Мађарској код Форумовог дистрибутера, и
због тога се може исказати нарочито дуговање са његове стране. Ради разрешења ове
проблематике, директор је већ предузео кораке, углавном усмене договоре, али ће се и
убудуће заложити да реши ову ситуацију. И др Јегеш Золтан је нагласио да овај проблем
треба решити у што краћем року, јер она никако не доприноси интересу Форума.
На предлог др Јегеша Золтана направљена је мала измена у тексту конкурса, и тако
измењен текст конкурса за ауторе млађе од 35 година је једногласно усвојена.
Конкурс по позиву за писање романа расписује Издавачки завода „Форум“ и Национални
савет за мађарске националне мањине. Предложен текст конкурса су присутни чланови
једногласно усвојили.
Илдико Илиа је известила присутне о садржају Плана набавки за 2014. годину. Рекла је да
је она сачињена искључиво на основу Финансијског плана Издавачког завода „Форум за
2014. годину, и састоји се од два дела. Од плана јавних набавки и плана набавки на које се
закон не примењује. Чланови Управног одбора су једногласно усвојили План набавки
Издавачког завода „Форум“ за 2014. годину. По мишљењу др Јегеша Золтана, Завод би
требао да спроводи рестриктивни поступак за своје јавне набавке и замолио Илдику Илиа
да на следећој седници Управног одбора извести присутне о том могућношћу.
Габор Вираг је предложио одређену листу наслова књига за отпис, за које се изгубило

интересовање купаца. Др Јегеш Золтан је преложио да се ова листа усвоји, под условом да
директор периодично извештава Управни одбор о судбини тих отписаних књига.
Присутни су усвојили листу поједених наслова књига за отпис у 2014. години.
7. Др Јегеш Золтан је известио присутне да је разговарао са надлежнима у вези писма са
претходне седнице, коју је Управни одбор проследио Националном савету мађарске
националне мањине. Њихов став је да подржавају дистрибуцију Форумових издања, али
материјална средства не могу обезбедити за то.

Након тога, др Јегеш Золтан је захвалио члановима Управног одбора присутност и у 11
часова и 19 минута затворио седницу.
Илдико Илиа
записничар

(потпис)

Др Јегеш Золтан
председник Управног одбора
Издавачког завода „Форум“
(округли печат Издавачког
Завода „Форум)

(потпис)

