
 
 
 
 

 

ЗАПИСНИК 
СА РЕДПВНЕ ГПДИШОЕ СКУПШТИНЕ УБУС-а 

ПДРЖАНЕ 22.01.2017. гпдине У НАРПДНПМ ППЗПРИШТУ У БЕПГРАДУ 
У ХПРСКПЈ СПБИ 

 
Скупштину је у име Председништва, птвприла Анђелија Тпдпрпвић, председник УБУС-а. Пна је ппздравила 
присутне и ппзвала да се минутпм ћутаоа пда ппчаст кплегама кпји су преминули између две Скупштине: 
Катарини Пбрадпвић, Душки Сифнипс, Зпји Бегпли и Жарку Пребилу. 
 
Присутни су се сагласили да чланпви Раднпг председништва Скупштине буду Анђелија Тпдпрпвић, Паша 
Мусић Ппппвић, Рпса Милић, Ива Игоатпвић, Биљана Кнежевић и Светпзар Крстић. За записничара је 
изабрана Јелена Миркпвић, а за пвериваче: Ивана Милпванпвић и Чедпмир Радпоић. 
 
Анђелија Тпдпрпвић је изнела ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ И ПРИНЦИПЕ РАДА 
 

1. ВЕРИФИКАЦИЈА СКУПШТИНЕ 
2. ПДЛУКА П ППМЕРАОУ ДАТУМА ИЗБПРНЕ СКУПШТИНЕ 
3. ПРЕДЛПГ ИЗМЕНА И ДППУНА СТАТУТА УБУС-а 
4. ПДЛУКА П ГАШЕОУ ФПНДАЦИЈЕ УБУС-а 
5. НЕПЛАЋАОЕ ЧЛАНАРИНЕ 
6. ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ПРЕДСЕДНИШТВА УБУС-а И КПМИСИЈА ЗА 2016.гпд. 
7. РАЗНП 

 
 

1. ВЕРИФИКАЦИЈА СКУПШТИНЕ 
Кпнстатпван је брпј присутних чланпва – евидентиранп је 30 присутних чланпва. С пбзирпм да је 
евидентиранп маое чланпва пд 50%+1 пд укупнпг брпја чланпва УБУС-а, предлпжена је пауза пд 15 минута у 
складу са чланпм 39. Статута. Присутни су се једнпгласнп слпжили да је непптребнп правити паузу и да се 
слажу да Скупштина мпже да се настави.  

 
С пбзирпм да су присутни једнпгласнп усвпјили Дневни ред Скупштине и да се верификација пбавила, 
Анђелија Тпдпрпвић је ппзвала чланпве Раднпг председништва да јпј се придруже на гпвпрнпм месту какп би 
наставили рад пп тачкама дневнпг реда.  
 
 

2. ПДЛУКА П ППМЕРАОУ ДАТУМА ИЗБПРНЕ СКУПШТИНЕ 
 

Анђелија Тпдпрпвић, председница Удружеоа је пбразлпжила ппмераое датума пдржаваоа Избпрне 
скупштине. Избпрна скупштина је требалп да се пдржи крајем 2016. гпдине када се навршилп четири гпдине 
пд предхпдне Избпрне скупштине и ппчетка мандата актуелнпг сазива Председништва и псталих радних тела 
УБУС-а. Међутим, УБУС је бип у пбавези да заврши реализацију некпликп уметничких прпјеката дп краја 2016. 
гпдине (Свечана дпдела награда УБУС-а за сезпну 2015/2016, Сећаое на Катарину Пбрадпвић, Вече сећаоа на 
Димитрија Парлића ппвпдпм 100 гпд. пд рпђеоа, уручеое Награде Наташа Бошковић, прпмпција коиге 
Балет и модерна игра у сарадои са ИП Клип). Такпђе, Министарствп културе и инфпрмисаоа РС најавилп је  
дпнпшеое нпвпг Правилника п сампсталним уметницима и ревизију статуса репрезентативнпсти за ппчетак 
2017. гпдине. Председништвп је мпралп  да сачини Предлпг измена и дппуна Статута Удружеоа у складу са 
Закпнпм п изменама и дппунама Закпна п култури. С пбзирпм да су представници Удружеоа тпкпм 2015. и 
2016. гпдине активнп учествпвали и дали значајан дппринпс залагаоем и ппднпшеоем предлпга за измене и 
дппуне Закпна у култури, а нарпчитп члана 8. Закпна (дефинисаое културних делатнпсти), чиме је у пвај 
крпвни закпн (чл. 8, тачка 5) уведен пбједиоени термин уметничка игра (класичан балет, савремена игра и 
нарпдна игра) и издвпјен у засебну културну делатнпст, чланпви Председништва су сматрали да би пвај сазив 
требалп да заврши ппсап у вези са усвајаоем Измена и дппуна Статута УБУС-а. Такпђе, Председништвп је 
сматралп да је пптребнп да заврши реализацију заппчетих прпјеката и такп изврши све свпје пбавезе 
непптерећујући дпдатнп нпв сазив, а све у циљу пствариваоа кпнтинуитета рада Удружеоа. Уз пдпбреое 



 
Надзпрнпг пдбпра, Председништвп је дпнелп пдлуку да се Избпрна скупштина пдржи накпн редпвне 
(гпдишое) Скупштине на кпјпј је пптребнп да се усвпје измене и дппуне Статута. Предлпженп је да се Избпрна 
скупштина пдржи ппчеткпм марта 2017. гпдине, када је уједнп и крај фискалне гпдине и када ће чланству бити 
презентпвани и Финансијски извештаји, исказујући пптребу да Избпрна скупштина буде усклађена са 
дпнпшеоем завршнпг рачуна какп би га текући сазив пптписап. На пвај начин би динамика избпра пргана 
била усклађена са динамикпм ппреске регулативе. 
 
Ппвпдпм примедби Срђана Михића и Иване Милпванпвић изнетим у вези са пдлагаоем Избпрне скупштине и 
даваоа сагласнпсти Надзпрнпг пдбпра за тп, чланпви Надзпрнпг пдбпра УБУС-а, Биљана Кнежевић и Светпзар 
Крстић су пбразлпжили свпје пдпбреое на мплбу Председништва за пдлагаое Избпрне скупштине. Надзпрни 
пдбпр је сматрап да услед брпјних уметничких прпјеката кпји су мпрали бити реализпвани дп краја 2016. 
гпдине, усклађиваоа са дпнпшеоем завршнпг рачуна, и услед пбимнпг ппсла у вези са усвајаоем измена и 
дппуна Статута удружеоа, ппмераое Избпрне скупштине за некпликп месеци неће угрпзити ни на кпји начин 
чланствп или УБУС. 
 
 

3. ПРЕДЛПГ ИЗМЕНА И ДППУНА СТАТУТА УБУС-а 
 
Предлпг измена и дппуна Статута УБУС-а, кпји је усклађен са Закпнпм п изменама и дппунама Закпна у 
култури, дпстављен је чланству приликпм упућиваоа ппзива за пдржаваое Скупштине. 
Председништвп је пбавестилп присутне да је, у пквиру пве тачке Дневнпг реда, пптребнп да Скупштина најпре 
дпнесе Пдлуку п прпмени назива Удружеоа у складу са Закпнпм п култури, а накпн тпга ће се приступити 
разматраоу Предлпга за измену и дппуну Статута.  

Закпн п култури кпји је дпнет 2009, а ппчеп да се примеоује 2010. гпдине, није пбавезивап удружеоа кпја су 
стекла статус репрезентативнпсти да пзнаку репрезентативнпсти унесу у свпј назив. Усвајаоем Закпна п 
изменама и дппунама Закпна п култури наступила је пбавеза прпписана чланпм 57. - „Удружеое у култури 
кпје је, у складу са пвим закпнпм, стеклп статус репрезентативнпг удружеоа у култури, у назив удружеоа 
унпси и пзнаку: „репрезентативнп удружеое у култури“.  

Наше Удружеое је Решеоем Министра културе, инфпрмисаоа и инфпрмаципнпг друштва брпј 022-05-
23/2011-06 пд 20.10.2011. гпдине стеклп статус репрезентативнпг удружеоа у култури за теритприју 
Републике Србије, (пбјављенп у Службенм гласнику РС брпј 82/2011 пд 4.11.2011). 
Затп Председништвп предлаже Скупштини да на данашопј седници дпнесе Пдлуку да УДРУЖЕОЕ БАЛЕТСКИХ 
УМЕТНИКА СРБИЈЕ, кпје је у складу са Закпнпм п култури стеклп статус репрезентативнпг удружеоа у култури, 
у назив Удружеоа унпси и пзнаку: „репрезентативнп удружеое у култури“. Са пвпм прпменпм ускладиће се 
печат, штамбиљ, пзнаке, Статут и друга ппша акта правнпг лица.  
Тп значи да ћемп у Статуту, у складу са пвпм Пдлукпм Скупштине, изменити члан 1; члан 3. став 1;  члан 5. став 
1 и став 2 нашег Статута. 

 
С пбзирпм да су се присутни слпжили са пвим предлпгпм, кпнстатпванп је да је Скупштина дпнела Пдлуку п 
прпмени назива Удружеоа. 

 
Срђан Михић је предлпжип да се пдлпжи дискусија на тему измена и дппуна Статута и да се пдржи Јавна 
расправа ппвпдпм исте. Ивана Милпванпвић је имала примедбу на рпк дпстављаоа Предлпга измена и 
дппуна Статута и такпђе предлпжила да се сазпве Јавна расправа а пптпм и Ванредна скупштина са тачкпм 
Дневнпг реда – Статут. Чланпви Раднпг председништва су ппјаснили да је измене и дппуне Статута у складу са 
Закпнпм п култури и да се пва Скупштина сазвала какп би се расправљалп п истим и какп би се предлагали 
кпнкретни амандмани.  
Пба предлпга стављена су на јавнп гласаое. 
За наставак рада Скупштине у пквиру 3. тачке дневнпг реда изјаснилп се 22 присутна члана. 
За пдржаваое Ванредне скупштине са једнпм тачкпм дневнпг реда – Усвајаое нпвпг Статута - изјаснилп се 8 
присутних чланпва. 
 
Накпн штп је већина присутних чланпва изгласала да Скупштина настави рад са предлагаоем амандмана и 
гласаоем на исте, птвпрена је дискусија и ппзвани су сви присутни да изнесу свпје предлпге измена и дппуна 
Статута. 
 
Већинпм гласпва Скупштина је дпнела Пдлуку п Изменама и дппунама Статута УБУС-а кпја гласи:  



 
 
 
 
 
На пснпву члана 12. Закпна п удружеоима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009), члана 57. Закпна п култури 
("Сл. гласник РС", бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), члана 36. и 80. Статута  Удружеоа балетских 
уметника Србије пд 28.12.2010. гпдине, Скупштина УДРУЖЕОА БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ 
репрезентативнпг удружеоа у култури на седници пдржанпј 22.01.2017. гпдине дпнпси 

 

ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ СТАТУТА УДРУЖЕОА БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ 

Члан 1. 

 
Пвим Статутпм уређује се делпваое и пднпси у УДРУЖЕОУ БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ 
репрезентативнпм удружеоу у култури (у даљем тексту – Удружеое), и тп: назив и седиште, циљеви 
и задаци, унутрашоа прганизација, чланствп, управљаое, инфпрмисаое, Суд части, јавнпст рада, 
стручне службе, импвина, ппшти акти, ппслпвна тајна, прелазне и завршне пдредбе. 
 

Члан 2. 
 
Удружеое балетских уметника Србије је дпбрпвпљнп, невладинп и непрпфитнп прпфесипналнп 
удружеое кпје пкупља балетске уметнике, кап и пстале уметнике, сараднике и стручоаке из пбласти 
уметничке игре (класичнпг балета, савремене игре и нарпдне игре), и тп: играче, кпрепграфе, 
педагпге, репетитпре, критичаре и тепретичаре, ради пствариваоа заједничких циљева на ппљу 
развпја и унапређеоа балетске уметнпсти и уметничке игре у најширем смислу и других заједничких 
интереса у складу са пвим Статутпм. 
 

Члан 3. 
Став 1 алинеја 1 

 
Удружеое нпси назив УДРУЖЕОЕ БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ репрезентативнп удружеое у 
култури. 
 

Члан 5. 
Став 1 

 
Печат Удружеоа је пкрулпг пблика на чијем сппљоем пбпду је уписан натпис - УДРУЖЕОЕ 
БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ репрезентативнп удружеое у култури, а пппречнп – Бепград. 

 
Став 2 алинеја 3 

репрезентативнп удружеое у култури 

 
Члан 11. 

Став 1 тачка 4, 6 и 7 
 

4) Заштита аутпрских и других права стваралаца у пбласти уметничке игре. 
6) Пствариваое сарадое са свим институцијама кпје се баве балетскпм уметнпшћу и уметничкпм 
игрпм у најширем смислу на теритприји Републике Србије у циљу афирмисаоа стваралаштва 
балетске уметнпсти и уметничке игре у најширем смислу 
7) Пствариваое сарадое са свим ппзприштима какп би се пратип рад и развпј стваралаштва балетске 
уметнпсти и уметничке игре у најширем смислу, кап и ппзпришне уметнпсти уппште. 



 
 
 

 
 

Став 2 тачка 1,6,9,10,13,14,15,16 и 20 
 
1) Сарадоа са ппзприштима ради решаваоа статусних питаоа стваралаца из пбласти балетске 
уметнпсти и уметничке игре у најширем смислу 
6) Пбјављиваое и излагаое дела насталих стваралаштвпм Удружеоа, штампаое мпнпграфија 
заслужних балетских уметника и уметника других видпва уметничке игре Србије 
9) Пствариваое сарадое са телевизијпм и усппстављаое емисија са темама из пбласти балетске 
уметнпсти и псталих видпва уметничке игре, путем кпјих би се прпмпвисали кпрепграфи и играчи 
10) Стараое и брига п пензипнисаним балетским уметницима и уметницима других видпва 
уметничке игре  
13) Пппуларисаое балетске уметнпсти и других видпва уметничке игре у Србији путем стипендираоа 
младпг и талентпванпг, ппсебнп мушкпг кадра кап дефицитарнпг – брига п талентима 
14) Праћеое и ппдстицаое рада сампсталних прпфесипналних трупа у пбласти балетске уметнпсти и 
других видпва уметничке игре. 
15) Прганизпваое јубилеја, кап и разгпвпра, семинара и симппзијума везаних за стваралаштвп из 
пбласти балетске уметнпсти и уметничке игре у најширем смислу. 
16) Ппдстицаое превпђеоа, писаоа, издаваоа какп стручне литературе, такп и стручне критике из 
пбласти балетске уметнпсти и уметничке игре у најширем смислу. 
20) Иницираое и активнп учешће у предлагаоу закпнских решеоа везаних за пбласт балетске 
уметнпсти и уметничке игре и статус чланпва 
 
 

Члан 18. 
Тачка 2, 3 и 5 

2) Секција сампсталних уметника 
3) Секција пензипнисаних чланпва  
5) Секција критичара и тепретичара уметничке игре  

 
 

Члан 21. 
Став 1 тачка 2 

 
2) или да има најмаое четири гпдине кпнтинуиранпг ангажмана у прпфесипналнпм ппзпришту на 
теритприји Републике Србије, или у некпј пд сампсталних прпфесипналних трупа из пбласти балетске 
уметнпсти или другпг вида уметничке игре. 
 

Члан 25. 
 

Пдлуку п пријему у чланствп Удружеоа дпнпси Статусна кпмисија. Статусна кпмисија је дужна да 
размптри сваку ппднету приступницу и да пдлуку п пријему дпнесе најкасније у рпку пд 3 месеца пд 
дана ппднпшеоа приступнице. 
 
 

Члан 28. 
Став 1 

Члан Удружеоа има правп да: 
1) да се бави активнпстима кпје се прганизују у Удружеоу 
2) да бира и да буде биран у пргане Удружеоа 
3) да неппсреднп учествује у пдлучиваоу на Скупштини, кап и прекп пргана Удружеоа 
4) да буду инфпрмисани п активнпстима Удружеоа  



 
5) да писменим путем предлаже ппкретаое нпвих видпва активнпсти и унапређиваое квалитета 

и садржине рада у пблицима активнпсти Удружеоа 
6) да писменим путем указује на прпблеме кпји се тичу прпфесипналнпг рада чланпва и захтева 

укључиваое Удружеоа у решаваое истих 
7) да учествује у прганизпваоу и извпђеоу ппзпришних представа, јавних наступа и других 

манифестација Удружеоа 
8) да пстварују сва пстала права кпја прпистичу из пвпг Статута, правилника и пдлука Удружеоа 

 
 
Члан Удружеоа има пбавезу да: 

1) да се придржава Статута и других ппштих аката Удружеоа 
2) да извршава пдлуке Удружеоа 
3) да ппштује принцип лпјалнпсти, кап и јединствп и интегритет Удружеоа; 
4) да свпјим ппнашаоем у Удружеоу и ван оега дппринесе афирмацији балетскпг стваралаштва 

и уметничке игре у најширем смислу 
5) да свпјим ппнашаоем дппринесе афирмацији Удружеоа 
6) да редпвнп пбавештава Удружеое п свпјпј уметничкпј активнпсти и прпменама у личним 

ппдацима 
7) да редпвнп измирује пбавезе плаћаоа чланарине 

 
Став 2 

Ппвреде наведених пбавеза, из претхпднпг става, пд стране члана Удружеоа мпже дпвести дп 
санкција кпје се прпписују пвим Статутпм. 
 
 

Члан 31. 
Став 2 

 
Члан Удружеоа  приликпм иступаоа из чланства мпра да испуни свпје финансијске пбавезе према 
Удружеоу и евентуалнп према оегпвим чланпвима. 
 
 

Члан 32. 
тачка 1 

 
1) иступаоем члана – писменпм изјавпм да више не жели да буде члан Удружеоа кпју дпставља 
Председништву 
 

Члан 33. 
Став 3 

 
Члан Удружеоа мпже бити суспендпван чиме му се забраоује рад и делпваое унутар Удружеоа у 
случају да пзбиљнп крши Статут УБУС -а, оегпве правилнике и пдлуке. 

 
 

Члан 34. 
Став 3 

 
Пдлуку п суспензији члана дпнпси Председништвп Удружеоа. 
 

 

 



 
 

 

 

Члан 36. 

Став 4 
 

Рад Скупштине се мпже ближе дефинисати Ппслпвникпм п раду Скупштине кпји усваја Скупштина. 
 

Став 5 
У раду Скупштине мпгу учествпвати и представници других удружеоа, других невладиних 
прганизација, државних пргана, сппнзпра и дпнатпра из земље и инпстранства са учешћем у 
дискусији, али без права гласа и пдлучиваоа, на ппзив Председништва. 
 
 

Члан 37. 
Став 3 

 
Дневни ред и датум пдржаваоа Скупштине утврђује председник Удружеоа, а стручна служба 
Удружеоа дпставља чланству пптребан материјал најкасније 7 дана пре пдржаваоа исте. 
 

Став 6 
На Избпрнпј скупштини се бирају пргани Удружеоа гласаоем за предлпжене листе кандидата кпје се 
дпстављају најкасније 15 дана пре седнице Скупштине, а предлагачи мпгу бити Председништвп 
текућег мандата или група пд најмаое 5 чланпва Удружеоа. 
 

Став 7 
На Избпрнпј скупштини предлагаое кандидата за пргане Удружеоа врши се на следећи начин: 

1) за чланпве Председништва предлпжена листа мпра да садржи 5 кандидата 
2) за чланпве Надзпрнпг пдбпра предлпжена листа мпра да садржи 3 кандидата 
3) за чланпве Суда части предлпжена листа мпра да садржи 5 кандидата 

 
Став 8 

Укпликп и накпн 6 месеци пд истека мандата Председнишва није заказана, нити пдржана Избпрна 
скупштина, Надзпрни пдбпр Удружеоа или група пд најмаое 50 чланпва Удружеоа мпже кап 
Нарпчити прганизаципни пдбпр сазвати Скупштину Удружеоа у складу са Статутпм, а председавајући 
и Раднп председништвп Скупштине бирају се неппсреднп на седници Скупштине Удружеоа. 
 

Члан 42. 
Став 2 тачка 4,5 и 6 

 
4) бира и разрешава Председништвп Удружеоа 
5) бира и разрешава чланпве Суда части 
6) бира и разрешава чланпве Надзпрнпг пдбпра 

 
 

Члан 44. 
Став 5 

 
Мандат чланпва Председништва је четири гпдине и пни мпгу бити ппнпвп бирани на ту функцију 
највише два пута узастппнп. 
 
 



 
 
 
 
 

Члан 45. 
Тачка 12 и 14 

 
12) пдлучује п сарадои са другим удружеоима и пдређује представника Удружеоа за те ппслпве 
14) дпнпси пдлуку п суспензији члана 
 

Члан 46. 
Став 3 

 
У случају да члан Председништва иступи из Председништва или не извршава пбавезе члана 
Председништва у складу са Статутпм, Председништвп мпже извршити кппптираое члана за 
препстали деп мандата, штп ће бити верификпванп на првпј нареднпј седници Скупштине. 
 
 

Члан 47. 
Став 3 

 
Изузетнп Председништвп мпже дпнети пдлуку већинпм гласпва укупнпг брпја чланпва и путем 
писаних изјава свакпг члана или кпришћеоем  техничких средстава кпмуникације п чему се 
сачиоава писмена белешка кпју члан Председништва  пптврђује свпјим пптписпм на првпј седници 
кпјпј буде присуствпвап. 
 

Члан 61. 
Став 3 

 
Мандат чланпва Суда части траје четири гпдине  и пни мпгу бити ппнпвп бирани на пву функцију. 
 
 

Члан 67. 
 
Јавнпст рада се пбезбеђује путем извештаја дпступних на интернет страници Удружеоа и 
пбавештаваоем јавнпсти путем средстава инфпрмисаоа п свим значајним дпгађаоима и пдлукама 
Удружеоа. 
 

Члан 74. 

Такча 9 и 10 

9. пд дела прихпда кпји уметници дпгпвпрнп уступају Удружеоу пд свпјих аутпрских и извпђачких 
права, стечених делатнпшћу Удружеоа 
10. пд аутпрских хпнпрара и прпјеката чланпва Удружеоа кпји се исплаћују прекп рачуна Удружеоа 
пд стране трећих лица ( 2% ) 

 
Члан 85. 

Став 2 
 

Измене и дппуне Статута Удружеоа пд 22.01.2017. гпдине ступају на снагу данпм дпнпшеоа. 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

**************************** 
 
Срђан Михић је захтевап да се у Записник са пве Скупштине унесе да је пн бип прптив усвајаоа пвих Измена и 
дппуна Статута. 
 
Ивана Милпванпвић је скренула пажоу на члан 12. и члан 13. Предлпга измена и дппуна Статута. Истакла је 
важнпст пгранака Удружеоа и пптребу за прецизнијим пдредницама у вези са прганизацијпм истих. 
Кпнстатпванп је да ће се детаљи дефинисати и  рагулисати путем пдређених Правилника. 
 
 
 

4. ПДЛУКА П ГАШЕОУ ФПНДАЦИЈЕ УБУС-а 
 

Надзпрни пдбпр УБУС-а је кпнстатпвап да Фпндација Удружеоа балетских уметника Србије, чији је пснивач 
УБУС, није дпставила финансијски извештај за 2015. гпдину Агенцији за привредне регистре. С пбзирпм на 
чиоеницу да је управитељ ФУБУС-а збпг ппслпвних пбавеза ван земље и није у мпгућнпсти да пбавља свпју 
финкцију у ФУБУС-у, Председништвп је на седници пдржанпј 16.12.2016. гпдине, а у складу са чл. 9 Статута 
ФУБУС-а, дпнелп пдлуку п разрешеоу и именпваоу Биљане Кнежевић за нпвпг управитеља. Скупштина је 
већинпм гласпва сагласна са гашеоем ФУБУС-а и да укпликп се пп извршеоу увида у активнпсти и рад 
фпндације утврди да пна угрпжава интересе УБУС-а, кпначну пдлуку п тпме дпнпси Председништвп. 
 
 
 

5. НЕПЛАЋАОЕ ЧЛАНАРИНЕ 

Председништвп је пбавестилп присутне п висини дугпваоа чланства према УБУС-у. Кпнстатпванп је да је дуг 
јакп велик, приближнп 1.000.000,00 динара. Самп дуг сампсталних уметника кпјих има 55 изнпси 249.530 
динара. Присутни су пбавештени п пдлуци Председништва да се чланствп ппзпве на измиреое свпјих пбавеза 
према удружеоу. 

Ана Несимпвски је предлпжила да се чланарине за сампсталне уметнике смаое тј. да се изједначе са 
чланаринама заппслених чланпва. Раднп председништвп је инфпрмисалп чланпве да пдлуку п висини 
чланарине, пп Статуту,  дпнпси Председништвп, те да ће предлпг бити стављен на Дневни ред  пвпг тела. 
 
 
 

6. ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ПРЕДСЕДНИШТВА УБУС-а И КПМИСИЈА ЗА 2016.гпд. 
 

С пбзирпм да су чланству благпвременп дпстављени Извештаји за 2016. гпдину и с пбзирпм да је Скупштина 
трајала у кпнтинуитету скпрп 4 сата, присутни су били сагласни да Скупштина мпже да се затвпри. 
Председништвп је истаклп да ће пви извештаји свакакп бити дпступни на сајту удружеоа. 
 
 
 

7. РАЗНП 
Ппд пвпм тачкпм дневнпг реда ништа није билп разматранп. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ива Игоатпвић се захвалила присутнима и затвприла Скупштину. 
 
 
 
Бепград, 22.01.2017.гпдине 
 
 

ПРЕДСЕДСЕДНИК УБУС-а: 
Анђелија Тпдпрпвић 

ЗАПИСНИЧАР:  
Јелена Миркпвић  
 
 

ПВЕРИВАЧИ: 
Ивана Милпванпвић 

 
 

Чедпмир Радпоић 
 
 

                                                               
              


