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Од Скупштине УЛУПУДС-а одржане 27. септембра 2015. године, на којој је 

изабран сазив овог Суда части, па до почетка маја 2017., дакле нешто мање од 

две године, није било конкретних повода да Суд части реагује у складу са својим 

овлашћењима .  

 

То је и констатовано на текућем састанку Суда части одржаном 18. маја 2017. 

године, када је са задовољством закључено да до тада није било непосредних 

разлога да се Суд части састаје. Није било писаних дописа, евентуалних  

конфликата или већих несугласица у Удружењу, који нису могли да се реше 

другим редовним путем, или неких других драстичнијих дешавања која би 

морала да се разматрају. 

 

Потом "Мајска изложба" 2017. год. нагло мења ситуацију, поготово због два 

случаја незадовољства наших чланова радом органа Удружења, а не евентуално 

некоректношћу неких појединих колега. Ово захтева објашњење. 

 

ПРОБЛЕМИ СА ОВЛАШЋЕЊИМА 

 

Ради лакшег разумевања чланства због чега Суд части није реаговао неким 

резолутнијим решењем или мером, односно зашто Суд части, у ствари, није имао 

могућности да ефикасније и драстичније делује у ове две ситуације - морамо да 

пре описа случајева наведемо неке бизарне чињенице. 

 

Суд части скреће пажњу свим члановима УЛУПУДС-а, органима и Скупштини 

да је Правилник о раду Суда части УЛУПУДС-а у великој мери неусаглашен са 

актуелно важећим Статутом и другим актима УЛУПУДС-а, савременим духом, 

као и реалним потребама, те да је ургентно потребно да надлежни органи 

УЛУПУДС-а донесу нови, од стране неког професионалног правника 

формулисан Правилник о раду Суда части УЛУПУДС-а, поготово усаглашен са 

усвојеним члановима Статута.  
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Подсећамо, тај Правилник је донесен још 1985. године, дакле пре 33 године, у 

време када је друштвени систем био самоуправни социјализам. Другачије је било 

именовање (делегирање, а не изабирање), систем организације... Статут 

УЛУПУДС-а је од тада мењан много пута, а Правилник ниједном! 

 

Пословник Уметничког савета се налази такође јавно постављен на Сајту 

УЛУПУДС-а и свим члановима је доступан на увид. Иако ће свако запазити 

колико је срамотно аљкаво укуцан и са колико грешака, бар је 10 година млађи 

од Правилник о раду Суда части УЛУПУДС-а. Наиме, Пословник Уметничког 

савета има "само" 23 године. И он је још из 1995. године, такође недовољно 

прецизан и у не малој колизији са нашим важећим Статутом (упоредити!), али се 

бар како-тако извукао из самоуправног социјализма.   

 

Правилник Суда части, што сваки члан УЛУПУДС-а такође може да види на 

сајту Удружења међу важећим актима, може само да се бави "појединцима", 

"члановима", "нормама професионалног понашања члана УЛУПУДС-а", 

"лицима"... али, што је занимљиво, Суд части не може да се бави и телима, тј. 

потенцијално непрофесионалним или штетним односом органа УЛУПУДС-а 

(Управни одбор, Уметнички савет...) према појединцима! 

 

То је, али опет прилично уопштено, непрецизирано остављено Надзорном 

одбору. На пример, не помињу се конкурси Удружења и сл., али би пропозиције 

тих конкурса можда некако могле да се подвуку под ставку "нормативна акта" 

у надлежности Надзорног одбора, што би наш правник требало да нам разјасни. 

 

Али, не постоји ни правилник или пословник УЛУПУДС-а о процедурама за 

понашање и учествовање на (нашим) конкурсима! А има их толико различитих!  

 

Уосталом, нека сви погледају, у том Правилнику Суда части још важи тзв. 

"делегатски систем" самоуправног социјализма: чланови Суда части нису 

"изабрани" него су "делегирани". Тако смо и ми у Суду части сада "делегати". 

Вероватно смо још увек у нечијим главама делегирани из некакве "базе". 

 

Потом, помиње се Председништво УЛУПУДС-а, а то/такво тело законски не 

постоји (ово ће опет знати да рашчлани неки правник), него је већ неколико 

деценија на челу Удружења Управни одбор. Ваљда је и то неко после Титове 

смрти код нас осамдесетих подобно променио аналогно Председништву СФРЈ.  

 

Правилник је (осим Устава и Закона делегатски систем не постоји већ скоро три 

деценије!), често у супротности и са самим Статутом УЛУПУДС-а, што такође 

свако може лако да сагледа, поредећи комплетан Правилник са Статутом, 

посебно са члановима 37-42 Статута, који се директно односе на рад Суда части.  

 

Сачињавање нормативних аката је правнички посао, а не делатност за то 

нестручних уметника, и као Суд части ОДМАХ захтевамо од "радне 

заједнице" (да ли се још увек тако зове скуп стално запослених лица у службама 

УЛУПУДС-а, на чијем челу је по систематизацији радних места дипломирани 

правник са положеним правосудним испитом, или је самоуправљање у 
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канцеларијама УЛУПУДС-а ипак престало да постоји?) да стручно сачини 

ПРАВНИЧКИ КВАЛИФИКОВАН и ваљан предлог новог ПОСЛОВНИКА 

О РАДУ Суда части УЛУПУДС-а (чл. 39 Статута УЛУПУДС-а, став 3) који 

је усклађен са ВАЖЕЋИМ УСТАВОМ И ЗАКОНИМА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ (А НЕ СФР ЈУГОСЛАВИЈЕ КОЈА НЕ ПОСТОЈИ ВЕЋ ДУЖЕ ОД 

ЧЕТВРТ ВЕКА) и важећим статутом УЛУПУДС-а (поново: чл. 39 Статута 

УЛУПУДС-а, став 3).  

 

Суд части ће га потом разрадити, па дајте да га као дефинитивни предлог 

коначно и усвојимо на следећој Скупштини, која ће ваљда опет бити редовна 

годишња а не трогодишња! 

 

Зашто Скупштина да га усваја?  

 

Да објаснимо: и садашња процедура измене Правилника је веома проблематична, 

јер би предлог новог Правилника требало да усвоји Управни одбор!  

 

Уколико бисмо као Суд части желели да усвојимо нови Правилник, по којем би 

се Суд части, поред осталог, бавио и пријавама појединаца против неког 

евентуално непрофесионалног поступка органа УЛУПУДС-а (Управни одбор, 

Уметнички савет...), а тај орган (Управни одбор) уједно и одлучује да ли ће се 

такве измене усвојити, било би по оној: "кадију тужиш - кадија пресуђује". 

 

Према члану 37 Статута УЛУПУДС:  

 

"Суд части је самостални и независни орган Удружења и за свој рад 

одговоран је Скупштини."  
 

Дакле, не Управном одбору!  

 

По овом важећем Правилнику смо као Суд части неовлашћени да реагујемо у 

многим ситуацијама, поготово ако су у питању евентуална непрофесионална или 

некоректна понашања колективних органа Удружења (селекција изложби, 

преферирање, сукоби интереса...) или њихових делова, група и чланова. То је за 

сада у надлежности само Надзорног одбора. 

 

Није ваљда да сами ти органи УЛУПУДС-а оцењују свој рад и после сами 

одређују да ли такав рад спада или не спада у делокруг Суда части?!  

 

То онда више није ни самоуправљање, већ је самовоља! 

 

ДВА СЛУЧАЈА ИЗ КОЈИХ ЈЕ ПРОИСТЕКАО И ТРЕЋИ 

 

Ово претходно описано су "правне празнине", како то, или некако слично, 

називају квалификовани правници. Да је у питању неки закон а не овакви акти, 

колоквијално би се све сматрало "рупама у закону".  
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Описано нерегулисано стање некима сигурно одговара, јер им омогућава 

самовољу, али највероватније је у крајњој линији све последица аљкавости, 

инертности и нерада, а не злонамерности, што је ипак увек тешко оценити. 

 

Због тога се сви као Удружење и налазимо у ситуацијама у каквима се нашао 

Суд части, а које ће бити наведене као случајеви у периоду мај 2017- мај 2018. 

год. 

 

1. СЛУЧАЈ 

 

Прве сигнале Суд части је добио на састанку одржаном 18. маја 2017. год. 

Усмено смо од неких чланова Суда части интерно обавештени о евентуалним 

нерегуларностима везаним за конкурс око избора визуелног идентитета 

овогодишње 49. Мајске изложбе. У том смислу је одмах после састанка Суд 

части извршио проверу у Канцеларији Удружења, где нам је у том тренутку од 

стране руководиоца Стручне службе саопштено да ни резултати конкурса још 

нису званично објављени, те да је све само резултат гласина. 
 

У сваком случају, Суд части је најавио да ће, у складу са својим надлежностима 

реаговати ако, и када, евентуално добије неки званични писани допис о овој 

теми. 
 

Недуго затим, колега из УЛУПУДС-а Владимир Ковач је свим органима 

Удружења, па и Суду части 29. маја 2017. год. послао циркуларни  допис везан 

за одлуку Уметничког савета о визуелном идентитету Мајске изложбе. 

Руководилац Стручне службе га је уредно проследио свим члановима наших 

органа. 
 

У том писму (или - како је формулисано у Правилнику - пријави), директно 

насловљеном и на Суд части, после овог увода: 

 
Poštovane kolege, članovi Suda časti ULUPUDS-a, 

  

Obraćam Vam se sa ukazom na novo skandalozno obrazloženje Umetničkog 

savete, izneto u Zapisniku sa sastanka Umetničkog saveta održanog 23. 05. 

2017. godine, a povodom ranije skandalozne odluka Umetničkog saveta da se 

ne izabere najbolje rešenje na Konkursu za vizuelni identitet 49. Majske 

izložbe ULUPUDS-a »Preko crte«, već da se, izvan pravila Konkursa, angažuje 

lice koje će privatno realizovati projekat vizuelnog identiteta. 

  

Ukaz sa detaljnim obrazloženjem je dostavljen u prilogu, zajedno sa 

Zapisnikom sa sastanka Umetničkog saveta održanog 23. 05. 2017. godine. 

Isti sadržaj je prosleđen svim telima Udruženja: Skupštini Udruženja, 

Upravnom odboru, Nadzornom odboru, Sudu časti, Odborima svih sekcija. 

Ujedno, ukaz će biti dostavljen i svim članovima Udruženja, jer smo i dalje 

lišeni transparentnosti celokupnog postupka. 

  

I dalje istinski verujem i očekujem da će ovaj problem biti rešen u najkraćem 

periodu, i da ćete delovati shodno Vašim ingerencijama i nadležnostima. 

  

S poštovanjem, 

Vladimir Kovač 

 

Član Odbora Dizajn sekcije ULUPUDS-a 
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... приложени су и комплетни документи. У допису колеге Ковача који је следио, 

поред осталих, нашли су се засебно и следећи наводи (подвучено од стране Суда 

части):    
 

"поводом Записника са састанка Уметничког савета одржаног 23. 05. 
2017. године, објављеног на сајту Удружења, у коме се веома површно 
анализира скандалозна одлука Уметничког савета да се не изабере најбоље 
решење на Конкурсу за визуелни идентитет 49. Мајске изложбе УЛУПУДС-
а »Преко црте«, већ да се, изван правила Конкурса, ангажује лице које ће 
приватно реализовати пројекат визуелног идентитета."  
 

(...) 
 

"Нисмо добили и извештај са конкурсног жирирања; званични резултати 
конкурса и извештај нису објављени ни до данас – 29 дана од завршетка 
конкурса! Да ли такав извештај постоји? Који од чланова Уметничког савета 
су присуствовали жирирању? Да ли знамо прецизан број кандидата који су 
учествовали на Конкурсу и број пристиглих радова? Ко је од чланова УС 
предложио да се не изабере ниједан конкурсни рад? Ко је од чланова УС 
предложио да се ангажује уметник по позиву? Да ли су дефинисани стручни 
критеријуми које треба да испуњава Позвани уметник? Ко је Позвани 
уметник? Коме је УС проследио предлог о ангажовању Позваног 
уметника? Ко је усвојио предлог УС да се ангажује Позвани уметник? Ко је 
контактирао и преговарао са Позваним уметником? Који су услови под 
којима је Позвани уметник ангажован? Када је Позвани уметник почео са 
израдом дизајна Визуелног идентитета 49. Мајске изложбе? Ко је делегиран 
да валоризује уметнички квалитет решења реализованог од стране 
Позваног уметника? Да ли имамо гаранцију да ће Позвани уметник 
досегнути високе домете које је пред њега поставио УС? Шта уколико ти 
очекивани високи домети не буду испуњени? Подсећам да Чланови 
Удружења имају потпуно право на транспарентност целокупне процедуре, а 
истовремено Уметнички савет има обавезу да нас о свему наведеном и 
извести." 
 

(...) 
 

"Оваквим поступцима Уметнички савет је итекако изашао изван оквира 
својих надлежности, брутално кршећи конкурсна правила. Неовисно од тога 
што се у Записнику УС наводи да је Позвани уметник члан Удружења – 
дотични колега је ангажован као приватно лице, и ДОДЕЉЕН МУ ЈЕ 
ПРИВАТНИ АНГАЖМАН! Овде се намеће додатно питање – Ако је Позвани 
уметник већ члан Удружења, зашто онда није учествовао на Конкурсу, и у 
оквирима регуларне конкурсне процедуре?" 
 

(...) 
 

"као једини наведени критеријуми, дефинисани од стране Уметничког 
савета, који су условили ангажовање Позваног уметника, јесу "хитност 
израде каталога" и "могућност (Позваног уметника) да приреди и реализује 
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дизајн (каталога) у кратком року". Како ће од завршетка Конкурса за 
визуелни идентитет 49. Мајске изложбе (30. април) до отварања Мајске 
изложбе (средина јуна) протећи више од 40 (четрдесет) дана, поставља се 
ново питање – На чему се заснивала процена Уметничког савета да је рок од 
40 дана за реализацију каталога Мајске изложбе исувише кратак? 
Истовремено, пошто је стручна процена Уметничког савета да у року од 40 
дана једино Позвани уметник може реализовати каталог – износим 
уверење и тврдњу да у Нашем удружењу постоје колеге које за петоструко 
краће време, на највишем уметничком нивоу, могу реализовати не само 
каталог, већ целокупан визуелни идентитет!  
 
Због свега горе наведеног, изнова захтевам од надлежних тела Удружења – 
Скупштине Удружења, Председника Удружења, Управног одбора, 
Надзорног одбора, Суда части – да ургентно пониште скандалозну одлуку 
Уметничког савета и обуставе реализацију каталога, те оформе нову 
комисију која ће поновно жирирати пристигле радове и сходно правилима 
Конкурса – изабрати најбоље решење. Не прихватам да се у Нашем 
удружењу одвијају криминалне и коруптивне радње!"  
 
Владимир Ковач БЕОГРАД  
Члан Одбора Дизајн секције УЛУПУДС-a 29. мај 2017.  

 

 

Као што може да се види, оптужбе у пријави су тешке.  

 

Укратко, расписан је конкурс за визуелни идентитет Мајске изложбе 

УЛУПУДС-а 2017. год. Уметнички савет није изабрао ни један предлог, него је 

мимо конкурса ангажовао неког неименованог колегу, који није ни учествовао 

на конкурсу. Када је коначно био одштампан каталог, испоставило се да је то, у 

ствари, колегиница - Оливера Батајић Сретеновић.  

 

Уз ту пријаву колеге Ковача стигао нам је и записник Уметничког савета 

датиран на 23. мај 2017. год., у којем се, поред осталог, помиње и други случај, 

али о њему мало касније, док се о овом вели следеће (подвучено од стране Суда 

части): 
 

 "1. Žiriranje majske izložbe 
  
- US ističe da je povodom žiriranja za Majsku izložbu na ovo telo vršen veliki 
pritisak - uzrokovan nesavesnim vođenjem procesa žiriranja od strane kustosa, a 
posebno neartikulisanim ponašenjem i izvesnog člana udruženja. 
  
- Na osnovu pregledanih radova pristiglih na konkurs za vizuelni identitet Majske 
izložbe Umetnički savet ULUPUDS-a, doneo je predlog da se ne odabere ni jedno 
od ponuđenih rešenja zbog nezadovoljavajućeg umetničkog kvaliteta (i/ili 
neispunjavanja tehničkih propozicija konkursa). Dat je predlog da se zbog tempa 
realizacije izložbe i hitnosti izrade kataloga pozove umetnik po pozivu (član 
ULUPUDS-a) koji će biti u mogućnosti da priredi i realizuje dizajn u kratkom roku. 
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- US smatra da davanje obrazloženja za odbijene suvišno jer se podrazumeva da 
radovi koji su odbijeni (kako za glavni tako i za prateće programe) ne ispunjavaju 
kriterijume Umetničkog saveta. 
  
- US ne odobrava naknadno ubacivanje pratećih programa u Majsku izložbu koji 
nisu bili prijavljeni na vreme, samim tim nisu ni žirirani. 
  
- US predlaže da se u narednim raspisima konkursa za Majsku izložbu izbaci 
opcija ućešća studenata u konkursu za vizuelni identitet  
 
- Zbog napravljeve greške (od strane kustosa) u spisku članova čiji su radovi prošli 
selekciju i žalbe koju je Vesna Karakaš podnela, US smatra da je potrebno da od 
strane kustosa Vesna Karakaš dobije pismeno izvinjenje zbog načinjenog 
propusta. 
  
- Zbog ponovnih problema nastalih sa spiskom umetnika čiji su radovi prihvaćeni 
za izlaganje, predlažemo da u narednim žiriranjima US samostalno sačini listu 
prihvaćenih radova koju bi u pisanoj i elektronskoj formi, potpisanu, predao 
kustosima i udruženju. " 

  

Из Записника је видљиво да Уметнички савет помиње "велик притисак" (не и од 

кога је он дошао?), кривицу за "притисак" пребацује на "несавесно вођен процес 

жирирања од стране кустоса", при чему посебно истиче "неартикулисано 

понашање и извесног члана удружења" (опет је неименовано?). 

 

Суд части примећује да већина колега из УЛУПУДС-а, с једне стране 

покушавају да "истерају" неку своју правду, а с друге избегавају да се некоме 

тобоже не замере, па не помињу конкретна имена. У таквим уопштеним и 

неименованим оптужбама, вођеним политиком незамерања, Суд части никако не 

може да реагује.   

 

Даље, Управни одбор УЛУПУДС-а је у свом допису свим члановима 

УЛУПУДС-а 30. маја 2017. год. све то потврдио (подвучено од стране Суда 

части): 
 

3. Такође, УО сматра да је одлука да се – било ко да је у питању – одмах 
потом директно наручи плаћена израда визуелног идентитета, а без 
верификоване писане одлуке о претходном кораку, некоректна, чак и да је 
разлог поштовање рокова за припрему изложбе. По информацијама које 
имају чланови УО, није било јасно назначено да ће то наручено решење 
бити прихваћено само ако га УС буде потврдио. Остало је и нејасно о 
коликој надокнади за тако наручени визуелни идентитет се ради, да би се 
испоставило да је у питању иста сума која је предвиђена конкурсом.  

 

Колега Ковач је горе, као што се види, Суду части поднео пријаву против 

Уметничког савета, али проблем је у томе што Суд части према важећем 

Правилнику може да расправља само о појединим именованим члановима 

УЛУПУДС-а, како се то каже ad hominem, а не и о органима. Тиме се бави 

Надзорни одбор (НО).  
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Цитираћемо Статут УЛУПУДС-а, у делу који се тиче надлежности НО 

(подвучено од стране Суда части):  
 

"Надзорни одбор врши надзор над поштовањем прописа, Статута и других 
нормативних аката од стране органа и тела Удружења." 
 

(...) 
 

указује на евентуалне неправилности и кршење прописа из области 
финансијског и материјалног пословања, Статута, правилника, Кодекса и 
других прописа и нормативних аката Удружења и о томе писмено 
обавештава Скупштину и Управни одбор  

 

Даље, Управни одбор УЛУПУДС-а је изнео став да не сматра да Суд части треба 

да реагује:  
 

8. УО, на основу свега сагледаног, сматра да у овом тренутку ни један наш 
члан, инволвиран у поменуте догађаје у поводу Одлуке УС о визуелном 
идентитету Мајске изложбе, не заслужује неку дисциплинску меру или 
званично реаговање Суда части.  

 

То је право Управног одбора. Но, Суд части би реаговао да је колега Ковач у оно 

време поднео конкретну пријаву Суду части против неког појединца, јер не 

одређује ни Управни одбор а ни други орган или појединац да ли ће Суд части 

реаговати или не, пошто је Суд части независан орган. То јасно стоји У 

СТАТУТУ УЛУПУДС-а, члан 37: 

 

"Суд части је самостални и независни орган Удружења и за свој рад 

одговоран је Скупштини."  
 

Као и многе наше колеге, тако и г. Ковач није прочитао (или није разумео) акта 

којима се опходи наше Удружење, као и процедуре, тако да Суд части 2017. год. 

и није могао да реагује, али не због Управног одбора или његовог Председника, 

већ по нашем Статуту. 

 

Једино Надзорни одбор има овлашћење да евентуално, уколико установи да 

нешто из његових надлежности одудара од исправног стања или поступака, у 

неким ситуацијама "подноси предлог за покретање поступака за утврђивање 

одговорности пред Судом части". Но, опет су у питању појединци.  

 

Суд части сматра да је став Управног одбора у наредном делу поводом овог 

случаја правилан (подвучено од стране СЧ): 

 
 2. УО је закључио да је Уметнички савет имао право да донесе одлуку да ни 
један приспели рад не задовољава квалитетом да би потом ишао у даљу 
разраду и примену за Мајску изложбу. Улога УС није само да одабере 
најбоље решење на конкурсу, уколико постоји, већ и да својим 
ангажовањем допринесе избору, нивоу квалитета и презентовања 
Удружења јавности на својој традиционалној изложби.  

 



 - 9 - 

Председник Суда части 2010-2012. Слободан Ивков, који је својевремено био и 

председник Уметничког савета, подсетио је да је са оновременом кустоскињом 

Дијаном Милашиновић Марић и осталим члановима УС-а сличне ситуације око 

недореченог визуелног идентитета Мајске изложбе решавао тако што би се 

аутору решења које је, по процени, од свих предлога пристиглих на конкурс 

било најуспешније, сугерисало да га доради или прилагоди нивоу и потребама 

Мајске изложбе. То, истина, захтева додатни ангажман УС-а, за шта у овом 

случају очигледно није било стрпљења, такта, добре воље и разумевања. 

 

Но, сваки сазив УС-а има аутономно право да поступи по свом нахођењу, у 

складу са Правилником Мајске изложбе, својим поменутим пословником 

Уметничког савета (који је, већ рекосмо, тема за себе), и Статутом УЛУПУДС-а 

у делу који се односи на УС. Поступање у оваквим ситуацијама није прецизно 

дефинисано актима, што примећују само они којих се то дотакне и кога 

евентуално оштети.  

 

Остали чланови УЛУПУДС-а се у атмосфери преовладавајућег опортунизма, 

инертности, у ионако општој друштвеној ентропији која је на сваком пољу око 

нас очигледно у драматичном замаху, понашају по оном: "неће ваљда мене".   

 

Суд части апелује на већу солидарност и активност чланства, чак и када 

непосредни интереси појединаца нису (бар тренутно) угрожени! Никада се не 

зна да ли ће и бити. 

 

Поводом овог случаја, Суд части може да се сложи са свим тачкама дописа УО 

насловљеног са "Свим члановима УЛУПУДС-а", али не и са тиме што ништа 

конкретно, у складу са надлежностима и овлашћенјима Управног одбора, 

поводом неправилности које су неспорно констатоване није ни одлучено ни 

наложено ни урађено! Нико ни за шта није одговарао! Ниједна релевантна мера 

ни од стране УО ни НО - није изречена!  

 

На крају је колега Владимир Ковач послао циркуларни допис свим члановима 

УЛУПУДС-а, које је закључио са: 
 

"Међутим, оно што знамо, а што је у Допису УО и потврђено (3. тачка 

Дописа УС), јесте да је Уметнички савет одмах након жирирања, без било 

каквог писаног извештаја, дефинисаних критеријума, званичног предлога 

или консултација са члановима УО – ДИРЕКТНО НАРУЧИО ПЛАЋЕНУ 

ИЗРАДУ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА! Такође, знамо да су чланови 

Уметничког савета, кршећи своје надлежности, директно преговарали са 

Позваним уметником о условима његовог ангажмана, и то без знања УО! 

Потврђено је да УО није био упознат ни са висином хонорара (!?) који ће 

добити Позвани уметник! Ипак, УО је (већ некако, на љуте јаде) дошао до 

сазнања "да је у питању иста сума која је предвиђена конкурсом" (3. тачка 

Дописа УС). Поставља се питање ко то дефинише висину хонорара те до 

таквих информација једва долази чак и УО? Додатно, како је могуће 

констатовати да је хонорар који је добио Позвани уметник једнак суми која 

је предвиђена конкурсом, ако било каква сума конкурсом није ни 

предвиђена?! Да ли је у питању нова закулисна махинација УС којом је 
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обмањен и УО? Да ли су чланови УС дали себи за право да 'у ходу' одређују 

и висину конкурсне награде и висину хонорара?" 

 

(...)  

 

"Како и даље не прихватам да се у Нашем удружењу одвијају криминалне и 

коруптивне радње, слободан сам да о свему известим надређене институције 

у оквиру Градског секретаријата за културу и Министарства културе и 

информисања Републике Србије." 
Владимир Ковач БЕОГРАД  

Члан Одбора Дизајн секције УЛУПУДС-a 
02. јун 2017.    

 

Као што се види, ово више свакако није било у надлежности Суда части 

УЛУПУДС-а, већ евентуално неког другог суда изван УЛУПУДС-а. 

 

2. СЛУЧАЈ 

 

На поменутом састанку Суда части 18. маја 2017., чланица Суда части из 

сликарско-графичке секције Мирјана Лехнер Драгић нас је усмено обавестила о 

једном такође проблематичном случају везаном за Мајску изложбу 2017. То је 

унето у записник о седници, који је од тада јавно доступан на сајту Удружења. 

 

Наводно се, такође на сајту Удружења, у списку такође од стране Уметничког 

савета селектованих уметника, међу изабраним излагачима, нашло и име једне 

њене колегинице. Њој је речено да уплати котизацију, што је она и учинила, као 

што је и обавестила друге особе о свом избору. Потом је, наводно, тој уметници 

накнадно саопштено како је реч о нечијој грешци и да она, у ствари, није прошла 

селекцију комисије. Потом је елиминисана.  

 

У начелу, ако је било тачно ово што смо на састанку усмено чули, све смо 

сматрали апсолутно некоректним поступком одговорних, а закључили смо да 

ћемо као Суд части реаговати хитно и одлучно чим и ако добијемо писане 

податке о случају. Ипак нам до дана закључивања и слања имејлом поменутог 

записника на сајт Удружењани од колегинице Лехнер Драгић, а ни од других у 

овом смислу ништа није стигло. Проверили смо и у стручним службама.  

 

Све је постало јасније када је колегиница Весна Каракаш, као што се видело, 

такође споменута у горе достављеном и цитираном делу записника Уметничког 

савета, везаном за Мајску изложбу 2017. године. Навешћемо поново само тај део 

записника УС од 23. маја 2017. год. (и он се налази на сајту Удружења): 

 
- Zbog napravljeve greške (od strane kustosa) u spisku članova čiji su radovi prošli 
selekciju i žalbe koju je Vesna Karakaš podnela, US smatra da je potrebno da od 
strane kustosa Vesna Karakaš dobije pismeno izvinjenje zbog načinjenog propusta. 

 

И од колегинице Весна Каракаш је после, током јуна 2017. године, па све до овог 

маја, на различите начине стигло више дописа и скенова. Један је насловљен 

директно на Суд части, па као такав и заведен и у канцеларији Удружења 13. или 

15. (дан је нечитак) јуна 2017. год. под бр. 88/3. 
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Ради се о следећем. 

 

Весна Каракаш, наша колегиница са звањем Истакнути уметник, учествовала је 

на конкурсу за Мајску изложбу 2017. године. Неспорно је да је уредно предала 

испуњен формулар и имејлом је послала радове на увид жирију. 

 

У списку примљених на Мајску изложбу је била наведена под бр. 59, али под 

именом њеног мужа Мирка Каракаша, јер је рад за жирирање послала са његовог 

имејла.  

 

Тај списак је јавно објављен на сајту УЛУПУДС-а. 

 

После проверавања, уплатила је прописану котизацију за излагање.  

 

Према наводима, које је Каракаш дала у писменој и усменој форми и чланици 

Суда части Мирјани Лехнер, када је Каракаш поново телефоном позвала 

Удружење, саопштено јој је да није примљена. Била је шокирана, јер је многима 

већ најавила да ће бити на изложби, а и уплатила је новчану котизацију. Према 

наводима Весне Каракаш, саопштено јој је (опет од ње неименованог лица) "да је 

фотографију свог дела послала са емаил-а свог супруга а да су они (опет се не 

каже ко конкретно?) мислили да је у питању њен син". 

 

Не треба неко да буде члан Суда части да би на ово гледао као на бизарност, 

било са чије стране да је дошла, од Каракаш или од неког из УЛУПУДС-а.  

 

По овоме, исти рад би, наводно, да је у питању био син - био примљен (прошао 

је селекцију УС-а), а пошто је утврђено да је од мајке - накнадно није примљен. 

Какву улогу у примању или непријему уметничког дела при томе има што је рад 

послат са мужевљевог, а не сопственог имејла - такође није најјасније!     

 

У званичном допису СЧ-и од Весне Каракаш из средине јуна 2017. стајало је да 

је "према подацима кустоса једно име било неважеће, при чему се не наводи које 

је то име".  

 

У првом објављеном списку на сајту УЛУПУДС-а су наведена 144 примљена 

аутора, а у другом их се појавило 149. По Каракаш, ових 5 колега и нису 

учествовали на конкурсу, него су накнадно дали радове, па су увршћени post 

festum, после рока или мимо жирирања. 

 

Поводом тога, у записнику Ум. савета од 23. маја 2017. год. експлицитно стоји: 
  

"US ne odobrava naknadno ubacivanje pratećih programa u Majsku izložbu koji 
nisu bili prijavljeni na vreme, samim tim nisu ni žirirani."  

 

Како год било, жалбу је поднела Уметничком савету.  
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Извињење није добила написмено, као што је она поднела своју жалбу, већ јој га 

је Уметнички савет дао на интернетској Фејсбук страници! Овакав поступак је 

већ ствар пристојности, а не Суда части! 
 

Потом је пријаву (жалбу?) поднела Управном и Надзорном одбору. Како у овај 

недатирани документ без навода (Предмет? Која је то врста поднеска УО и НО? 

Молба? Жалба? Пријава? Захтев за покретање поступка?), имамо тек после 

годину дана увид као Суд части (стигао нам је имејлом овог маја преко чланице 

СЧ Мирјане Лехнер), али није нама адресиран, можемо само да неформално 

дамо мишљење, не и суд. Касно је за реаговање. 
 

Понављамо опет чланству, Суд части није надлежан за рад органа УЛУПУДС-а.  
 

Него, иако нисмо видели конкретно спорно уметничко дело, а како је реч о 

уметници која има звање Истакнути уметник, то нам даје простор и слободу да 

као колеге претпоставимо како њено остварење није баш толико испод (ионако 

необразложених) критеријума Уметничког савета да се за њега, пошто је већ 

УТВРЂЕНО, и од самог УС и од стране УО, ДА СЕ НЕСПОРНО РАДИ О 

ГРЕШЦИ надлежних за Мајску изложбу, дакле да се за њено дело не нађе место 

и на самој изложби и у каталогу.  
 

Не видимо никаквог рационалног разлога за толику тврдоглавост и тврдокорност 

оних који су радили на Мајској изложби 2017. године. Они, И ПОРЕД СВОЈЕ 

ЕВИДЕНТНЕ ГРЕШКЕ, не само да су непоколебљиво одбијали да се поред 149 

радова нађе и то њено 150. остварење, већ су својеглаво, можда и дрско 

испровоцирали и мрцварење, те да се тиме изазове лавина бесмислених 

састанака УО и НО, тешких замерања, дописивања и отписивања, писмених 

изјашњавања, најмање једногодишњег ремећења ионако тешке атмосфере у 

УЛУПУДС-у и успостављања трајних нерашчишћених рачуна. 
 

И НИКО, опет због политике замерања и незамерања, па можда и којечега још - 

поименично није одговарао! 
 

А белодано је према чињеницама да је НЕКИ ПОЈЕДИНАЦ, или неколико њих, 

које нико поименично није навео (!), све ово испровоцирао због неког свог 

разлога.  
 

Суд части износи мишљење како ту мора бити реч о нечијем личном инату и 

суревњивости, те да се с мало добре воље и толеранције ово елегантно могло 

решити још у мају 2017. год.  
 

Овакви, готово ирационални случајеви не само Суду части већ и чланству јасно 

говоре о атмосфери коју намећу неспособне и неодговорне особе које се 

инфантилно "намећу". 

 

3. СЛУЧАЈ 

 

Ово и није потпуно развијен случај, већ је само последица онога што је Суд 

части у овом извештају изнео поводом претходна два. 
 

Наиме, после мноштва дописа које смо, везане за два претходно описана случаја 

добијали од чланства и органа, а од којих дописа чланова Ковач и Каракаш су 
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неки били директно адресовани и на Суд части, у једном тренутку су Суду части 

нагло престали да стижу дописи из Канцеларије, односно Стручне службе. У 

почетку смо помислили да су за проблеме други надлежни органи УЛУПУДС-а 

нашли компромисна решења, али онда су дописи почели да имејловима лично 

стижу на адресе чланова Суда части. 

 

Председник Суда части је отишао у Канцеларију Удружења и питао о чему се ту 

ради. Од руководиоца Стручне службе је добио образложење како је Председник 

Управног одбора, дакле и УЛУПУДС-а лично забранио да се Суду части 

достављају дописи чланова УЛУПУДС-а. 

 

Председник Суда части је током расправе о овој теми руководиоцу Стручне 

службе објаснио неколико чињеница.  

 

Прво, Суд части може, а и не мора да реагује на пријаве чланова УЛУПУДС-а, 

све у складу са садржајем жалби и пријава, и са својим надлежностима, али да 

сваки допис који је адресован на Суд части од било којег члана УЛУПУДС-а, без 

обзира на његов садржај има и мора да се достави свим члановима Суда части.  

 

Друго, ми смо дужни да сваку пријаву прочитамо и размотримо. Да ли ћемо 

реаговати - то зависи од садржаја пријаве и то је друга ствар. На пример, с 

обзиром на претходно речено, СЧ није надлежан за органе Удружења, па 

поводом претходних дописа и не може да реагује.  

 

Треће, не може било ко, па био он Управни одбор, поготово Председник 

УЛУПУДС-а, да лично забрани прослеђивање дописа чланства. То више није ни 

питање демократије, већ покушаја увођења цензуре, игнорисања Статута и 

других аката УЛУПУДС-а, деспотије, бахатости, самовоље и "дисциплиновања" 

Суда части. Председник СЧ је руководиоцу Стручне службе указао на Статут 

УЛУПУДС-а. Према члану бр. 37 "Суд части је самостални и независни 

орган Удружења и за свој рад одговоран је Скупштини."  

 

Подносећи овај извештај Скупштини, коју могу да чине сви чланови УЛУПУДС-

а, указујемо да би за даљи нормалан рад УЛУПУДС-а и односе унутар њега, 

било веома лоше, ако не и погубно, да ти наши интерни проблеми, са у суштини 

неразумљивим поводом, међусобним личним односима колега о којима можда и 

не знамо све што би било релевантно, и с ирационалним исходом, да та наша, 

назовимо их еуфемистички несналажења, као медијима интригантна и 

атрактивна тема везана за покушаје заташкавања, ућуткивања или цензуре, изађе 

изван Удружења у медије, судове или истражне органе, па да се по новинама или 

телевизијама, рецимо, повлачи нека тема око цензуре, неспособности, губљења 

контроле над ситуацијом. 

 

Суд части се нада да су се страсти смириле и да су извучене поуке за убудуће. 

Добра воља, толеранција, па и неформална пријатељска или колегијална 

медијација су ефикасније од оваквих истеривања ината на граници 

инфантилности.  

 



 - 14 - 

После оваквог поступања, Председник Суда части је неколико пута периодично 

одлазио у Канцеларију и проверавао да ли је можда после тог утврђивања 

надлежности Суда части стигао неки поднесак, пријава или жалба од стране 

чланова УЛУПУДС-а, а адресована на Суд части, али руководилац Стручне 

службе је саопштавао да није било пријава неких нових случајева или достава 

чланова Суда части по наведеним случајевима. 

 

......................................................................................................................................... 

 

Поред ова три случаја, дужни смо да, као Суд части, путем 7 наведених 

проблемских тема подсетимо Скупштину на неке аспекте који се посредно 

тичу Суда части, расправљаних на нашим протеклим састанцима и у имејл 

преписци чланова, а везаних за чланство. 

 

Проблем 1:  

СТАНДАРД УМЕТНИКА & ПРОСТОР 

 

Пред свима нама у Суду части је прочитана опширна анализа драматичног 

положаја уметника, а и примењене уметности у целини, коју је сачинила 

колегиница из Суда части Мирјана Лехнер Драгић. У писаној анализи су 

апостофирана конкретна имена која су шест деценија давала свој допринос 

УЛУПУДС-у, као и проблеми и препреке који се налазе пред млађим 

генерацијама. На крају, пошто је "култура кичма једног друштва, било би 

неопходно односити се према њој онако како она заслужује", како је написала 

колегиница, она је усмено предложила да затражимо један простор од Града или 

Републике, каквих је све више празних због економске кризе. У том простору, 

можда и некаквој галерији, уметници не би морали да плаћају котизације за своје 

поставке, само изложбене или продајне. 

 

Проблем 2:  

ТАРИФНИК/ЦЕНОВНИК  

 

Суд части нема ингеренције да утиче на генерални материјални положај чланова 

УЛУПУДС-а, али, с друге стране, Суд је пре много деценија установљен да 

штити њихову част и углед. 

 

Стога, пошто су један од предуслова за одржавање части и (само)поштовања, 

односно оснажени дигнитет уметника, њихов третман и материјална ситуација, 

дакле и висина могућих прихода, сматрамо да је недопустиво да се тарифе, 

односно вредности бода за ауторске хонораре не мењају 5 година! Последњи пут 

су нове установљене 2013. године. Бод од тада па до данас износи само 2,45 

динара, а сви видимо колико су СВЕ цене артикала и услуга за претходних 5 

година отишле навише. 

 

Посебно је за осуду што надлежни Удружења нису изменили ОСНОВНЕ 

тарифнике по секцијама и пословима. Ствар у своје руке су узели само 

фотографи и направили осавремењен ценовник ауторских дела и осталих својих 

послова. Осталих 8 секција се и даље држи систематизације уметничких 
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послова, типологије, термина и категорија из 1982. године, дакле од пре 36 

година! О развоју технологије и разгранавању делатности од онда да не 

говоримо! 

 

Оваква индолентност у УЛУПУДС-у може да има само два узрока.  

 

Или неко не разуме да више нисмо у самоуправном социјализму, у којем смо 

били на буџету државе, републике, после и града, па смо морали од њих да 

тражимо сагласност у вези са изменом вредности бода (у оно време усклађеног 

са потрошачком корпом, вредношћу немачке марке или евра, и сл.), или га мрзи 

да то уради јер му "није у опису његовог посла". 

 

Нека задужени у Удружењу за класификовање наших професионалних 

делатности, врста креација, послова, као и нормирање цена и услуга схвате да 

смо ми самостално професионално удружење чији чланови живе само од онога 

што могу да зараде својим стваралаштвом, те да се сами финансирамо. Стога и 

сами треба одређујемо цене наших услуга! Ако то не урадимо сами - нема више 

ко други да мисли уместо нас и стара се о нама. 

 

Конкретно, Суд части предлаже Канцеларији и Сервису УЛУПУДС-а да се 

вредност 1 бода са 2,45 дин ОДМАХ повећа на 3,5 динара, а да се на Скупштини 

ово питање објасни члановима УЛУПУДС-а и расправи!     

 

Проблем 3:  

ПРАВИЛНИК О КОН КУРСИМА 

И ДРУГИ НЕПОСТОЈЕЋИ, ЗАСТАРЕЛИ ИЛИ НЕПОТПУНИ АКТИ 

УЛУПУДС-а   

 

Претходно смо у више махова помињали важан допис Управног одбора 

УЛУПУДС-а од 30. маја 2017. год., али за један његов сегмент је УО дужан да 

нам на Скупштини да одговор. Због тога су поменути уметници сматрали да им 

је угрожена част а био је основ за "препуцавања". Ево шта је писало у допису 

УО: 
 

"Унутар УЛУПУДС-а не постоји интерни Правилник о конкурсима који би дефинисао 
услове конкурисања, па и за Мајску изложбу. Било би корисно размотрити и 
припремити такав Предлог правилника за следећу скупштину Удружења."  

 

То је Управни одбор написао пре пуних годину дана. 

 

Суд части поставља питање уочи предстојеће Скупштине: да ли је тај још пре 

годину дана поменути Предлог правилника и пословника о конкурсима које 

расписује УЛУПУДС, од стране Служби УЛУПУДС-а заиста написан и да ли ће 

бити предочен и преложен Скупштини на усвајање, или  је то још једна од 

иницијатива које "би било корисно размотрити", али се забораве чим се негде 

изговоре или забележе као идеје. Нигде није речено и написано КО би требало 

да сачини такав предлог документа? Рок је већ јасније наговештен! Истекао је! 
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Ми у систематизацији стално запослених у УЛУПУДС-у, већ десетак година, 

после смрти неких од претходних запослених на тим местима или одласка 

других у пензију, имамо више упражњених радних места, па поред осталог и 

место стално запосленог правника.  

 

Старији чланови се сећају да је ПРАВНИК УЛУПУДС-а уобличавао предлоге 

свих докумената Удружења (Статута, Пословника о раду...), што није мали или 

импровизаторски посао, а уметници или теоретичари уметности који су чланови 

УЛУПУДС-а су и по закону и по образовању и по здравом разуму ПРАВНО 

НЕУКА ЛИЦА, поготово лица без положеног правосудног испита, који би им 

омогућавао да нас као адвокати заступају у споровима на суду. 

 

Ми данас, у евентуалним судским споровима,  морамо да плаћамо адвоката за 

наступање у суду, а везане су нам руке јер - за то немамо пара. Сетимо се само 

случаја са нашим конкурсом и угледном манифестацијом "Мали формат" који је 

деценијама кружио као изложба по целој Србији и ван ње и за који смо од тих 

градова и галерија добијали, док се плаћало, и неке новчане надокнаде, а који је 

преузело неколико чланова, самовољно основало манифестацију "Формат мали", 

дводимензионалном заштитном знако додало и дубину, тј. "трећу димензију", и 

неколико година је редовно заузимала наше место у тим градовима и терминима. 

У расправама на телима Удружења "испољено је видно неслагање", на шта се 

колеге нису освртале, не би нас чудило и да су нам се подсмевале што нисмо 

имали капацитета и воље да покренемо судски спор у вези ауторског права. Нека 

чланови УЛУПУДС-а погледају записнике Суда части у том сазиву па ће им све 

бити јасно. 

 

Проблем 4:  

КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР УМЕТНИЧКИХ УДРУЖЕЊА 

 

После Скупштине УЛУПУДС-а, још пре три године, октобра 2015. године 

конституисана је трочлана група која ће деловати у КОО УУ. Захтевамо да они 

на Скупштини поднесу извештај о томе шта је учињено у том телу на 

побољшању положаја уметника. И шта су уопште тамо радили.  

 

Проблем 5:  

НЕПОСТОЈАЊЕ СИСТЕМА ИНФОРМИСАЊА ЧЛАНСТВА УЛУПУДС-А 

 

Већ смо навели да је сасвим могуће, да је, поред нехата, лењости и одсуства 

санкција, ова ситуација када немамо наше гласило којима би се чланови 

системски информисали резултат намерне опструкције оних којима ова 

конфузија око неинформисаног чланства и одговара. 

 

На прошлој Скупштини колега Ђорђе Алфиревић је изнео конкретан, разрађен 

предлог обнављања урегентно потребног билтена. Надлежни органи то, можда 

рачунајући на пословичну интелектуалну лењост већине слуђеног полусвета око 

нас, који се увече не сећа ни шта је доручковао - покушали да потисну у заборав. 

 

Суд части поставља питање Скупштини: шта је било са овом иницијативом?.  
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ЂОРЂЕ АЛФИРЕВИЋ 

ПРЕДЛОГ КОНЦЕПЦИЈЕ БИЛТЕНА УЛУПУДС 
  
КАРАКТЕР: Информативни - Промотивни - Едукативни - Комерцијални  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ЦИЉЕВИ:  
 
1. Презентација и афирмација делатности УЛУПУДС-а  
 
2. Популаризација стваралаштва чланова Удружења и промовисање струке  
 
3. Едукација, информисање и подстицање уметника на стваралаштво  
 
4. Интезивирање комуникације између уметника, струковних удружења, културних институција 
и других организација.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ:  
 
Архитекти / уметници - перманентно ''спамовање'', уз линк за скидање са мејлинг листе  
 
Представници градских и др. власти (поједини) - званично поштом на адресе  
 
Универзитети / студенти - контакт са администраторима сајтова факултета, линковање билтена  
 
Медији - запослени који се баве уметничким, архитектонским, урбаним, културолошким и сл. 
питањима  
 
Издавачке куће - представници издавачких кућа, у ел. облику или препоручено  
 
Струковна удружења - линковање са сајтовима умет. удружења, уз размену садржаја  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
РУБРИКЕ:  
 
Дешавања - преглед савремених дешавања у Србији и у Свету на пољу уметности, дизајна и 
архитектуре, извештаји са одржаних изложби чланова Удружења.  
 
Актуелне теме - критички осврт на актуелна питања везана за уметничку струку и стваралаштво 
у Србији и свету (проблем недостатка конструктивне критике).  
 
Награде и признања - публиковање и промоција наградјених радова чланова, са разних 
манифестација, конкурса и изложби од светског и локалног значаја (припрема прилога обавеза 
стваралаца, уз евентуалну корекцију од стране Уредништва билтена).  
 
Најава - предстојећих дешавања, конкурса, изложби, план излагања у галерији Сингидунум 
(календар активности) и сл.  
 
Интерна рубрика - сажет годишњи извештај о раду Удружења, кратки извештаји са седница 
секција и Скупштине са акцентирањем актуелних питања и проблема функционисања 
Удружења.  
 
Промоција новопримљених чланова - Сажето представљање нових чланова који су примљени 
у Удружење.  



 - 18 - 

 
Ин мемориам - помен преминулим члановима, путем ретроспективе најзначајнијих ставки 
њиховог стваралаштва.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
МЕДИЈУМ: Електронско издање на сајту (последњих пар бројева), а временом и штампана 
верзија у пар стотина примерака (за претплату и слање на циљане адресе).  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Напомена: У билтену би требало да се равномерно заступају ставови, активности и интереси 
читавог Удружења , тј. свих секција. 
 

 

Проблем 6:  

ПРОБЛЕМ ПЕТИЦИЈЕ 

И КАМАТА КОЈИМА СЕ ОПТЕРЕЋУЈУ (САМОСТАЛНИ) УМЕТНИЦИ 

 

На крају, постоји неколико забрињавајућих чињеница о лошем третирању 

уметника, и то скоро свих колега из нашег Удружења, како од стране 

институција изван Удружења (град Београд и Влада Републике Србије), тако и 

од стране одговорних из самог Удружења.  

 

Ови поступци директно или индиректно угрожавају стандард уметника, наших 

чланова, а тиме и част и (само)поштовање, ионако свакојако угрожених 

стваралаца.  

 

Суд части, нажалост, нема ингеренције које има Управни одбор или Канцеларија 

са стручним службама, па не може директно да захтева у име Удружења 

интервенције изван самог Удружења (за то је по Статуту овлашћен само 

Управни одбор), али има моралну обавезу да, у складу са својим називом, 

жигоше пропусте и нечињења који штете Удружењу и части члановима, што 

сада и чини. 

 

Подсећамо, пре скоро пуне три године, на прошлој Скупштини одржаној 27. 

септембра 2015. године, предочена је Петиција граду и Републици за отпис 

камата које оптерећују уметнике, и то не њиховом кривицом, а неким и 

онемогућавају одласке у пензију и решавање других егзистенцијалних проблема. 

Потписивана је масовно данима пре и после Скупштине - и ништа! Сви 

надлежни су се ућутали, ваљда и позаборављали, што и није чудно у овој земљи 

где се већина становништва увече не сећа шта је доручковала. Јер, неће да 

мисле! Е, па ми ћемо, што нам је дужност, у овој прилици подсетити, 

првенствено надлежне и овлашћене у УЛУПУДС-у садржаја те Петиције, па и, 

догод нам траје мандат, питати шта је било са овим нашим, још пре 3 године 

УРГЕНТНИМ захтевом. Он је имао следећи садржај: 
 

Скупштина Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера 

Србије, на свом заседању одржаном 27. септембра 2015. године, донела је одлуку 

да у циљу заштите основних социјалних права самосталних уметника, чланова свих 

уметничких удружења у Србији,  

 

- Скупштини града Београда 

- Градоначелнику Београда 

- Секретаријату за културу, и 
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- Секретаријату за финансије града Београда 

 

поднесе  

П   Е   Т   И   Ц   И   Ј   У 

 

којом од надлежних градских органа, у име самосталних уметника са 

пребивалиштем на територији града Београда, захтева отпис свих дуговања, 

како камата тако и главних дуговања насталих приписом камате, обрачунатих 

од стране општинских пореских управа, на име доцње приликом уплате 

аконтација за доприносе за ПИО и здравствено осигурање самосталних 

уметника, на дан 31.12.2015. године.   

 

О   б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

1. Дугови на име камате настали су услед доцње у плаћању аконтација доприноса од 

стране градских власти у претходном периоду. У 2014. и 2015. години аконтације 

доприноса се квартално, такорећи благовремено уплаћују, али их пореске управе 

књиже првенствено као измирење камате за ранија прекорачења рокова. На тај 

начин, и поред уредно извршених уплата, стари дуг генерише нова дуговања. 

Сагласно одредбама које регулишу облигационе односе, обвезник плаћања главног 

дуга је уједно и обвезник плаћања камате. 

 

2. Пореске управе неажурно воде књиговодствену евиденцију уплата и задужења, 

обрачуни нису веродостојни, непоуздани су и не могу се сматрати релевантним. 

Након усвајања  захтева садржаних у овој петицији, пореске управе би биле у 

обавези да изврше ревизију својих књиговодствених евиденција и да се утврди 

стварни износ дуговања.  

  

3. Закон о култури гарантује самосталним уметницима право право на уплату 

аконтација за доприносе за ПИО и здравствено осигурање на терет буџета локалне 

самоуправе. Услед неиспуњења или неблаговременог извршења ове обавезе од 

стране локалне самоуправе, самостални уметници, без своје кривице, остају 

ускраћени за остваривање основних социјалних права, као што је право на 

коришћење здравственог осигурања. 

 

4. Ребалансом буџета града Београда за 2015. годину или Буџетом за 2016. годину 

треба определити финансијска средства за подмиривање дугова насталих у 

претходном периоду, како би наредне уплате на име аконтација доприноса биле 

наменски употребљене за текуће обавезе.  

 

Ако смо већ онолико састављали и потписивали ту петицију, захтевамо од 

Управног одбора и Надзорног одбора писани извештај Скупштини о томе какав 

је био ток њене реализације и исход.   

 

Проблем 7:  

ПРОБЛЕМ ПРИХВАЋЕНИХ А НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ИДЕЈА ОД СТРАНЕ 

НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА УЛУПУДС-А 

 
ПРЕДЛОЗИ ЂОРЂЕ АЛФИРЕВИЋ:  

 
1. Ангажовање или саветовање са стручним лицем за оптимизацију и праћење рејтинга 
сајта Удружења на кључним интернет претраживачима (Google, Bing и др.), значајно 
због веће могућности претраживања и посећености сајта Удружења.  
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2. Увођење стране на којој ће бити презентовани спискови и PDF-ови са награђеним 
радовима и ауторима (конкурсе пребацити на страну са конкурсима, сада је измешан 
садржај, отежано сналажење у структури сајта)  
 
3. Ангажовање неког од млађих колега да формира профил na Tweeter-u и стално 
ажурира садржај на њему (постављени садржај из рубрике ''Актуелности' би се 
преносио у скраћеној форми на Тwеетер профил)  
 
4. Могућност формирања појединачних страна за сваког активног члана Удружења, на 
коме би се приказали основни елементи биографије и портфолио (као на сајту 
Инжењерске коморе Србије или УЛУС-а) - промоција чланова, интерес за млађе 
чланове и њихово анимирање ка већем ангажовању у активностима Удружења.  
 
5. Обавезно постављање каталога са свих изложби секција у PDF форми на сајту 
(доступност за претраживање, за историчаре уметности, критичаре, потенцијалне 
купце и друге заинтересоване посетиоце сајта)  
 
6. Предлог да се по добијању статуса истакнутог уметника, обавезно приреди изложба 
(обавеза аутора) у одређеном термину, чиме би се свима приказало на основу чега је 
стваралац добио награду (већа транспарентност, али и промоција чланова и 
Удружења).  
 

7. Формирање уредничког одбора за билтен Удружења.  
 
8. Организација плаћених предавања, семинара и едукативних радионица у 
просторијама Удружења (просторије галерије СУЛУЈ), чиме би се додатно финансирали 
стално запослени у Удружењу и анимирао део (можда млађег) чланства да помогне у 
организацији уз одређену надокнаду.  
 

* * * 
 

На крају, Суд части УЛУПУДС-а сматра и да је, у овако тешкој ситуацији у којој 

се као чланови и удружење налазимо, бесконачно одлагање заказивања и 

одржавања ове Скупштине УЛУПУДС-а, која би требало да буде ГОДИШЊА, а 

не ТРОГОДИШЊА, каква је ова сада, а која би требало да се коначно одржи 26. 

маја 2018. године, такође последица инертности, нерада и неодговорности 

надлежних тела и лица у Удружењу. 
 

СУД ЧАСТИ УЛУПУДС-а: 
 

- Слободан Ивков (Председник),  

Секција за теорију, критику и историју примењене уметности  

- Мирјана Лехнер Драгић,  

Сликарско-графичка секција 

- Вишња Тинтор,  

Архитектонска секција 

- Предраг Кончар,  

Дизајн секција 

- Рајко Каришић,  

Секција уметничке фотографије  


