ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ“
за издавање књига и часописа
XXXV седница У.О./13.02.2014.
Нови Сад
Дел.број: 28/2014/XII
Датум: 13. фебруар 2014. године.
ЗАПИСНИК
са 35. седнице Управног одбора Издавачког завода „Форум“, која је одржана 13. фебруара
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 Јанош Бањаи, др Золтан Јегеш (председник), др Јудит Рафаи,
Ђенђи Радошевић и Кинга Шаги Варга чланови Управног одбора Издавачког завода „Форум“,
односно Габор Вираг директор и Илдико Илиа записничар.
На почетку седнице др Золтан Јегеш је поздравио новог члана Управног одбора, др Јудита
Рафаи и након тога присутни су једногласно усвојили дневни ред предложен за седницу.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Разматрање и усвајање извештаја о пословању Издавачког завода „Форум“ за 2013.
годину
3. Разматрање и усвајање завршног рачуна Издавачког завода „Форум“ за 2013.
годину
4. Разно.
1. Присутни су без примедби једногласно усвојили записник са претходне седнице.
2. Габор Вираг је представио члановима Управног одбора историју Форума, његову
делатност и запослене, а затим је причао о Форумовим издањима, о реализацији
Издавачког плана у 2013. години. Између осталог, известио је присутне да је
Форумова интернет страница обновљена и да од сада има и профил на "Facebook"
друштвеној мрежи. Причао је о томе да је у претходној години објављено 27
издања, од којих су неке освојиле престижне награде. Нагласио је да су и часописи
објављени у планираном тиражу. Причао је о томе да је у току 2013. године
организовано више од 50 промоција књига и књижевних вечери, а и пројекат
Књигобуса је настављена. Известио је чланове Управног одбора о наградама кoје
су Форумове књиге oсвојиле, као и о наградама које се једном годишње додељују
од стране стручне комисије под окриљем Форума. Након директоровог излагања,
председник одбора је предложио 2. дневни ред за усвајање, што су присутни
чланови једногласно учинили.
3. Ђенђи Радошевић је известила присутне о завршном рачуну Издавачког завода
„Форум“ за 2013. годину. Рекла је да захваљујући домаћим и иностраним
донацијама, Форум је у претходној години издао 27 књига. Укупан приход Форума
у 2013. години је износио 24.678.931,47 динара од којег је 7,29 % сопствени
приход, а 23% донације. Преостало, скоро 70% од укупног прихода пристигло је
од АПВ, с обзиром да је Завод индиректни буџетски корисник. Известила је
присутне да су зараде запослених у Форуму исплаћене у складу са важећом и
обавезујућом уредбом која се односи на коефицијенте, као и у складу са
унутрашњим правилником Форума. Присутни су без пимедби усвојили завршни

рачун Издавачког завода „Форум“.
4. Др Золтан Јегеш је споменуо проблематику која је дефинисана на прошлој
седници, и то судбину Форумових издања која се налазе у Републици Мађарској.
Габор Вираг је рекао да је договорен састанак са дистибутером за Мађарску, за
крајње решавање насталог проблема. Др Золтан Јегеш је предложио да се Форум
обрати Националном савету мађарске националне мањине да се уз њихову
подршку побољшава дистрибуција Форумових издања у Мађарској. Присутни су
били једногласни у вези тога да је неопходно да све књиге које су објављене на
мађарском језику у Војводини буду јединствено присутни на Мађарском тржишту.
Након изнетог, Илдико Илиа је известила присутне о току и могућностима спровођења
рестриктивног поступка јавне набавке. Рекла је да Издавачки завод Форум за набавку услуге
штампања не може спровести рестриктивни поступак, пошто је за то неопходно првенствено
вишегодишњи финансијски план. За то, пошто је Форум индиректни буџетски корисник,
потребна је сагласност АПВ-а. У вези тога су већ предузете усмене консултације са надлежнима
и став АПВ-а је да таква врста финансијског планирања је допуштена само код великих
инвестиција.
Након тога, др Јегеш Золтан је захвалио члановима Управног одбора присутност и у 11
часова и 25 минута затворио седницу.
Илдико Илиа
записничар
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председник Управног одбора
Издавачког завода „Форум“
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