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Radio klubovima
Saveza radio-amatera

Vojvodine

Предмет: Skupština SRV I drugo

Poštovani,

1. Obaveštavamo vas da je na 11. sednici IO SRV doneta Odluka da se Skupština SRV održi 23.03.2019.
godine (subota). Kao moguća lokacija je Novi Sad.

Molimo vas da nam za pripremu Skupštine najkasnije do kraja februara o.g. pošaljete sledeće:

- Ime, prezime i adresu i  e.mail, Predstavnika u Skupštinu SRV, 
- Izveštaj i program rada vašeg kluba (u kratkim crtama),
- Vaše predloge za program rada SRV za 2019 godinu, kao i ostale sugestije i predloge za rad SRV.

Napominjemo da svi Predstavnici MORAJU biti članovi SRV, sa plaćenom članarinom SRV za 2018 godinu!
Ukoliko delegirate Predstavnika koji nije platio članarinu SRV za 2018 godinu, to može da učini pre održavanja
Skupštine, stim da izvrši uplatu članarine SRV za 2018 godinu  .  
   ________________________________________________________________________________________  
_

 Član 14 Statuta (citat iz Statuta SRV):

Највиши орган Савеза је Скупштина. Скупштину чине представници клубова. Представник у Скупштини
Савеза мора да буде члан Савеза. Сваки радио клуб који испуњава обавезе према Савезу има право на
три представника у Скупштини. Радио клубови који имају од двадесет пет до педесет радио-аматера,
који испуњавају све обавезе према Савезу, имају право  на још три представника у Скупштини. Ово
правило се примењује на сваких следећих 25 радио-аматера а максимални број представника једног
радио клуба у Скупштини је девет.
_________________________________________________________________________________________

2. Podsećamo vas da je svaki radio klub koji je registrovan u APR-u, u  OBAVEZI  da podnese završni račun
kluba.

Obzirom da ima klubova koji nemaju prometa na žiro računu, napominjemo das u i oni u obavezi da predaju
“završni račun” sa nulama, a najbolje je da se obratite nekoj Agenciji koja će vas uputiti kako to da uradite.
Ukoliko nemate kome da se obratite, javite se SRV-u pa ćemo vam pomoći da rešite problem. Zanemarivanje
obaveze  podnošenja  izveštaja  do  28.02.2019.  g.  predstavlja  privredni  prekršaj  I  zastupnik  kluba  može
odgovarati za to (slučaj radio kluba iz Rume).

                                                                                                                       Sekretar 
                                                                                                         Miroslav Škorić


