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ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ 

УДРУЖЕЊА «ФУЛБРАЈТ И ПРИЈАТЕЉИ» 

 

 

Предмет: Одлагање редовне годишње скупштине Удружења 

 

 

 

У Београду, 5. новембра 2020.  

 

 

Поштовани чланови удружења, 

 

 

редовна годишња скупштина нашег Удружења требало је да у складу са чланом  

7.2 Статута буде одржана у децембру ове године и да уједно буде и изборна, 

будући да изабраним органима тада истиче двогодишњи мандат. 

 

Суочени са ванредним околностима чије наступање Статут удружења није 

предвидео, Извршни одбор донео је јуче на својој седници, одржаној 

електронским путем, одлуку да седница скупштине буде одложена на 

неодређено време, док се не стекну епидемиолошку услови за њено одржавање. 

 

У прилогу овог дописа достављамо Вам одлуку Извршног одбора Удружења. 

 

 

 

С поштовањем, 

 

 

 

Исидора Николић Савин 

Председница 

Удружење ”Фулбрајт и пријатељи” 
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УДРУЖЕЊЕ «ФУЛБРАЈТ И ПРИЈАТЕЉИ» 

ИЗВРШНИ ОДБОР 

Електронска седница бр. 7/20 

Датум: 3.11.2020. 

 

 

 

Имајући у виду да је у циљу заштите од вируса COVID-19 на територији 

Републике Србије уведена општа забрана окупљања више од тридесет особа у 

затвореним просторима, те да је за догађаје из области уметности и културе који 

подразумевају седећа места прописана минимална физичка дистанца од 1,5 

метра (како између седишта у истом реду, тако и између седишта која нису у 

истом реду, ако не постоји довољан размак), као и да је први подсетник о 

предстојећој скупштини упућен на адресе 299 чланова удружења ”Фулбрајт и 

пријатељи”, при чему није могуће предвидети колики број чланова би се 

одазвао позиву за скупштину, а нарочито узимајући у обзир чињеницу да је 

врло вероватно да ће актуелна епидемиолошка ситуација одвратити један број 

чланова од доласка, 

 

Извршни одбор Удружења донео је, у складу са чланом 14, став 1, тачка 6  

Статута Удружења, на својој седници одржаној електронским путем дана 

4.11.2020. године следећу 

 

 

ОДЛУКУ 
 

 

Налаже се председници удружења да одложи сазивање седнице скупштине 

Удружења док се не стекну епидемиолошку услови за њено одржавање. 

 

 

Образложење 

 

Имајући у виду заштитне мере које су органи Републике Србије увели ради 

спречавања епидемије вируса COVID-19, Извршни одбор закључио је да 

тренутно није могуће обезбедити адекватне услове за одржавање редовне 

годишње скупштине Удружења без угрожавања чланских права чланова 

Удружења, те да би организовање скупштине на начин противан прописаним 

мерама здравствене заштите подразумевало и преузимање ризика за све 

последице до којих услед тога може доћи. 
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Наиме, у случају одзива чланова у броју који превазилази дозвољен број 

присутних једном броју чланова морао би бити ускраћен приступ седници, чиме 

би била повређена њихова права која им по Статуту Удружења припадају, а они 

били доведени у неравноправан положај у односу на друге чланове у погледу 

остваривања права на учешће у раду скупштине. 

 

Стога је Извршни одбор Удружења одлучио као у изреци ове одлуке.  

 

 

 

Исидора Николић Савин 

Председница 

Удружење ”Фулбрајт и пријатељи” 

 


