Поштовани чланови Скупштине Глумачке организације Србије (ГОС),

Овим путем вас позивамо да учествујете у раду ванредне изборне седнице Скупштине ГОС-а,
која ће се одржати дана 27.12.2021. године, од 12h до 14h, у Југословенском Драмском
Позоришту, на великој сцени.
Ова Седница се сазива на иницијативу Управног одбора, а ради избора чланова Надзорног
Одбора и Председника и Потпредседника Скупштине.
•

•

На основу Статута ГОС-а у обавези смо да формирамо Надзорни Одбор, који прати и
контролише рад и пословање Организације и за свој рад одговара Скупштини. Чине га 3
члана, које бира Скупштина из свог састава на предлог овлашћених предлагача.
Детаљније о правима, обавезама и надлежностима Надзорног Одбора можете
погледати у Статуту ГОС-а, чланови 28.,29.,30.,31.,32. и 32а. Статут можете наћи на нашем
сајту.
Председник Скупштине представља Скупштину, потписује одлуке донете од стране
Скупштине, припрема и сазива седнице и председава седницама Скупштине. У случају
његове спречености ове послове обавља Потпредседник Скупштине. Детаљније о
правима, обавезама и надлежностима можете погледати у Статуту ГОС-а, у члану 16.

Предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
2. ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
3. ИЗБОР ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТОРКЕ ГОС-а
5. РАЗНО
НАЧИН ГЛАСАЊА:
Надзорни Одбор:
Овлашћени предлагачи, који предлажу кандидате, су:
-

Најмање 3 оснивача

-

Најмање 15 чланова Скупштине

Сваки овлашћени предлагач предлаже листу од 3 кандидата за чланове Надзорног Одбора, коју
је дужан да достави Управном одбору на мејл ГОС-а или лично у просторијама ГОС-а, најкасније
8 дана пре одржавања седнице. Ако има више различитих овлашћених предлагача, сваки од
њих има право да поднесе листу са кандидатима. Листе морају бити у писаном облику,
потписане од стране предлагача. У случају да неко од овлашћених предлагача не поднесе листу,
тј. ако је поднета само једна листа, предлагач који је ту листу поднео је у обавези да дода још 2

кандидата на листу, како би било укупно 5 кандидата. Детаљније можете погледати у Статуту
ГОС-а, члан 28.

Председник и Потпредседник Скупштине се бирају гласањем на самој седници на предлог
присутних чланова Скупштине.

Срдачан поздрав,
Председник Управног одбора
Небојша Дугалић с.р.
За Скупштину ГОС-а,
Светлана Бојковић с.р.
Доставити: редовном поштом или путем електронске поште, према подацима из
документације ГОС-а.
Обавештење о заказивању седнице објавити на веб страни.

