У складу са чланом 4. став 6. Пословника о раду Управног одбора, обавештавам Вас да је Управни
одбор дана 25. марта 2020. године ван седнице, донео

ОДЛУКУ
ОДОБРАВА СЕ умањење рачуна од 50% за месец март 2020. године, и то на већ одобрене попусте, за
кориснике који су своје коришћење репертоара Сокоја пријавили у складу са законом, а до
доношења ове одлуке, наведене у њеном Прилогу.
ОДОБРАВА СЕ свим корисницима из става 1 продужени рок за плаћање од 45 дана.

Образложење
Управном одбору је достављен предлог Стручне службе, имајући у виду чињеницу да је у Републици
Србији проглашено ванредно стање због корона вируса, да се одобри умањење рачуна од 50% за
месец март 2020. године, и то на већ одобрене попусте, за врсте корисника наведене у Прилогу ове
одлуке, као и да се корисницима одобри продужени рок плаћања од 45 дана, те је одлучено као у
диспозитиву.

Председник Управног одбора Сокоја
Никола Чутурило с.р.

Прилог Одлуке о умањењу рачуна за месец март 2020. године, и то на већ одобрене попусте, за
следеће врсте корисника:
•
угоститељски објекти (ресторани, кафеи, кафићи, интернет кафеи, баште, киосци брзе хране
који поседују простор за смештај гостију);
•
објекти за приређивање игара на срећу (кладионице, коцкарнице и слично);
•
дискотеке, клубови, сплавови и у други слични угоститељски објекти, који имају радно време
после 01:00 часова;
•
трговине на велико и мало (бутици, продавнице музичких уређаја, аудио и видео носача,
киосци брзе хране који не поседују део за смештај гостију, салони аутомобила, намештаја и
изложбено продајни простори и сл.)
•
велики комерцијални простори (хотели и пансиони, робне куће, трговински центри,
рехабилитациони центри, бањска лечилишта и све специјалне болнице које своје капацитете
користе у комерцијалне сврхе);
•
остали корисници за које јавно саопштавање није од посебног значаја за обављање
делатности (музеји, галерије, спортске сале, видео клубови, ЦД клубови, филијале банака, пошта,
сајмови, стадиони, културне, политичке и спортске манифестације, канцеларијски простори,
комерцијални простори до 1500 m2 (хотели, базени, гараже, паркиралишта), медицинске установе и
сл.);
•
остали корисници за које је јавно саопштавање од суштинског значаја за обављање
делатности (аеробик центри, фитнес програми, клизалишта, дечије играонице, плесне школе, аква
паркови, луна паркови, модне ревије, концерти, сабори, музичке манифестације и фестивали,
забаве, матурске вечери и сл.);
•
холови, рецепције и слично;
•
превозна средства;
•
позоришта, биоскопи, билијар сале и слично.

