Записник са састанака Надзорног одбора УБУС-а, дана 25.12.2012. године
Присутни:
Биљана Кнежевић, Владимир Панајптпвић,Смиљана Стпкић,шланпви Надзпрнпг пдбпра УБУС-а
Рпса Милић, шлан Председнищтва УБУС-а (присутна за време рада на ташкама 1-3. Дневнпг реда)
Славица Штрљић, секретар УБУС-а

ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.

Принципи врщеоа надзпра
Јавнпст рада удружеоа
Фпндација Удружеоа балетских уметника Србије
Избпр председника Надзпрнпг пдбпра
Разнп

Тачка 1.
Надзпрни пдбпр је примип припремљену дпкументацију пд Славице Штрљић, секретара УБУСа, кпју ће прегледати дп следећег састанка.
Надзпрни пдбпр, уз кпнсултпваое са шланпм Председнищтва задуженим за финансијскп
ппслпваое Рпспм Милић, а у складу са претхпднпм пракспм врещеоа надзпра ппслпваоа
УБУС-а је дпнеп пдлуку п принципима рада Надзпрнпг пдбпра, и тп да:
1. Надзпрни пдбпр заседа два пута у тпку гпдине. Првп заседаое се пднпси на првп
пплугпдищтетекуће гпдине, а другп заседаое на целу прптеклу гпдину. Надзпрни пдбпр
се мпже састати и ванреднп када се за тп укаже пптреба.
2. Надзпрни прган врщи надзпр увидпм у следећу дпкументацију:
-гпдищои финансијски извещтај УБУС-а
-финансијски и наративни извещтаји ппјединашних прпјеката
-финансијски и наративни извещтаји редпвних трпщкпва
-сви финансијски и наративни извещтаји дпстављени институцијама кпје су
суфинансирале прпјекте УБУС-а, кап и сви финансијски и наративни извещтаји кпји су
дпстављени Министарству културе и инфпрмисаоа за финансираое редпвних
трпщкпва
-све пдлуке п дпнпщеоу,изменама и дппунама правилника УБУС-а у текућпј гпдини
-финансијски планпви месешних и гпдищоих трпщкпва, кап и трпщкпва ппјединашних
прпјеката
3. Записници са састанака Надзпрнпг пдбпра се прпслеђују Председнищтву.
4. Надзпрни пдбпр п резултатима свпг рада извещтава Скупщтину УБУС-а.

Рпса Милић је пбавестила Надзпрни пдбпр да је УБУС уписан у Регистар кприсника јавних
средстава Управе за трезпр на пснпву шлана 8. и шлана 93. Закпна п бучетскпм сустему, кап и да
је птвпрен ппсебан наменски рашун динарских средстава кприсника јавних средстава кпји нису
укљушени у кпнсплидпвани рашун трезпра Репунлике Србије. Смиљана Стпкић, кап представник
УБУС-а у Кппрдинаципнпм пдбпру, је пренела инфпрмацију да је самп пар удружеоа птвприлп
пву врсту рашуна и да је на састанку КОО решенп да удружеоа нису у пбавези да га имају.
Надзпрни пдбпр предлаже Председнищтву да размптри кпје пбавезе прпистишу из Закпна п
бучетскпм систему, те да укпликп пне нису у интересу УБУС размптри мпгућнпст затвараоа
пвпг наменскпг рашуна.
Надзпрни пдбпр предлаже Председнищтву да размптри ппвећаое шланарине, с пбзирпм да
ппследоих 8 гпдина није ппвећавана, а инфлација је ппвећала трпщкпве рада УБУС-а.
Предлаже се да принцип ппвећаоа буде заснпван на ппрасту прпсешне зараде заппслених за
ппследоих 8 гпдина.
Надзпрни пдбпр предлаже Председнищтву да размптри наплату издаваоа увереоа и других
дпкумената у циљу ппвећаоа сппствених прихпда.

Тачка 2.
Узимајући у разматраое дппис Срђана Михића, шлан удружеоа, Надзпрнпм пргану бр.38/13-11
пд 16.01.2013. гпдине у кпјем тражи увид у дпкументацију и ппзива се на Закон о слободном
приступу информацијама од јавног значаја, Надзпрни пдбпр сматра да је неппхпднп утврдити
да ли се пвај закпн пднпси на рад УБУС-а и предлаже да се Председнищтвп пбрати Ппверенику
за инфпрмације пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти у циљу утврђиваоа статуса
органа јавне власти.
Надзпрни прган је мищљеоа да тек накпн утврђиваоа статуса се стишу пбјективни услпви за
разматраое и унапређеое јавнпсти рада УБУС-а, пднпнп дефинисаое инфпрмација за кпје
шланпви имају правп на увид, кап и јасних прпцедура за увид у дпкументацију. Надзпрни пдбпр
наглащава да спрпвпђеое јавнпсти рада не сме да щтети сампм прпцесу ппслпваоа удружеоа.
Тачка 3.
Надзпрни пдбпр увидпм у дпкументацију констатује да Надзпрни прган ФУБУС-а није дпставип
извещтај п раду щтп је пбавезан према шлану 10. Статута ФУБУС-а, такпђе да у архиви нема
Рещеоа ФУБУС-а из АПР-а, кап ни дпкумената ФУБУС-а п деппнпвпним пптписима у ппщтини и
банци.
Надзпрни прган УБУС-а захтева пд Председнищтва да се п тпме извести Управни пдбпр ФУБУСа, кап и да се пд Надзпрнпг пргана ФУБУС-а тражи извещтај п раду за 2012. Гпдину са рпкпм за
дпстављаое пд 15 дана, а пд управитеља Рещеое из АПР-а и деппнпвани пптписи у ппщтини и
банци са рпкпм за дпстављаое пд 15 дана.
Надзпрни пдбпр констатује да пешат ФУБУС-а није у канцеларији, где је дп сада бип и треба да
буде с пбзирпм да је ФУБУС пријављен на адресу Француска 3. Према решима секретара УБУС-а
Славице Штрљић пешат званишнп никпме није предат и не зна се кп је пешат изнеп из
канцеларије.

Надзпрни пдбпр констатује да ФУБУС нема права да кпристи коигпвпдствене услуге Барбери
система д.п.п , на пснпву угпвпра пптписаним са УБУС-пм, те да ФУБУС мпра сампсталнп
снпсити трпщкпве свпг ппслпваоа. Надзпрни пдбпр захтева да Председнищтвп п тпме
пбавести Барбери систем д.п.п, с пбзирпм да ће са крајем фискалне гпдине сва правна лица
мпрати да израде заврщни рашун.
Надзпрни прган предлаже Председнищтву да на заједнишкпм састанку са Управним пдбпрпм
ФУБУС-а дпгпвпри заједнишке принципе пднпса са јавнпщћу какп би ппстпјала кппрдинација у
пднпсу са институцијама и заступљенпсти у медијскпм прпстпру, а у циљу защтите интереса
УБУС-а.
Надзпрни пдбпр констатује да је пптребнп дефинисати принципе кприщћеоа канцеларије
УБУС-а пд стране ФУБУС-а, ппщтујући дпгпвпр п термину кприщћеоа прпстприје са Нарпдним
ппзприщтем.
Тачка 4.
Надзпрни пдбпр је именовао Смиљану Стпкић за председника Надзпрнпг пдбпра.
Тачка 5.
Чланпви Надзпрнпг пргана су прпшитали дпписе Срђана Михића бр. 38/13-11 и 39/13-11 пд
16.01.2013, кап и писмп Службе Ппвереника за инфпрмације пд јавнпг знашаја и защтиту
ппдатака п лишнпсти бр.585а/12-11 пд 28.12.2012. пп пснпву оегпве жалбе, и пдгпвпр
Председнищтва Служби Ппвереника бр.01/13-11 пд 03.01.2013.
Дпгпвпренп је да се пдгпвпри Срђану Михићу саставе накпн разгпвпра са Председнищтвпм и
прикупљаоа свих пптребних инфпрмација, те да пни накпн усвајаоа пд стране свих шланпва
Надзпрнпг пдбпра буду у прилпгу пвпг записника.
(Записник саставила Смиљана Стокић)

НАДЗОРНИ ОДБОР
Смиљана Стпкић, председник
Биљана Кнежевић
Владимир Панајтптпвић

