
 

 

                                                                         УФУС АФА ЗАШТИТА 

                                                          Организација филмских аутора Србије 
                                                                       Београд, Теразије 27/VI 
 
                              ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗА ШЕСТУ СЕДНИЦУ АКТУЕЛНОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ 

Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ је на својој седници одржаној 23.02.2022., на основу 
чланова 18. до 21.Статута УФУС АФА ЗАШТИТЕ, донео одлуку о сазивању шесте редовне 
седнице Скупштине УФУС АФА ЗАШТИТЕ и њеног одржавања 28.03.2022. године са почетком у 
13 ч. у просторијама Комбанк дворане (Дом Синдиката), Трг Николе Пашића бр. 5, Београд. 
Скупштина ће се одржати уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера ради 
спречавања ширења болести Kовид 19. 
Предложен је следећи 
                                                                                     ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне 5. седнице Скупштине УФУС АФА ЗАШТИТЕ; 
2. Доношење одлука о усвајању годишњих извештаја о раду Управног одбора УФУС АФА 

ЗАШТИТЕ за 2021. годину; 
3. Доношење одлука о усвајању годишњих извештаја о раду Надзорног одбора УФУС 

АФА ЗАШТИТЕ за 2021. годину; 
4. Доношење одлука о усвајању годишњих извештаја о раду Савета аутора УФУС АФА 

ЗАШТИТЕ за 2021. годину; 
5. Доношење одлука о усвајању годишњих извештаја о раду директора УФУС АФА 

ЗАШТИТЕ за 2021. годину; 
6. Усвајање финансијских извештајa за 2021. годину – биланса стања, биланса успеха, 

статистичких извештаја, као и напомене уз финансијске извештаје; 
7. Годишњи извештај о пословању за 2021. годину, као и обрачун накнаде; 
8. Извештај о средствима издвојеним за Фонд за расподелу ауторима у периоду од 

јануара до децембра 2021. године; 
9. Извештај о средствима издвојеним за културна и социјална давања, приговоре и 

жалбе у периоду од јануара до децембра 2021. године; 
10. Усвајање пројеката из средстава издвојених за културна и социјална давања за 

2022. годину; 
11. Доношење одлуке о распоређивању вишка прихода; 
12. Усвајање Програма пословања и финансијског плана за 2022. годину; 
13. Доношење одлуке о предлогу за измену Статута УФУС АФА ЗАШТИТЕ; 
14. Разно. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
Задужује се директор за реализацију ове одлуке.  
 
Срђан Драгојевић, с.р.  
председник УО  


