
СТАТУТ 
Савеза удружења ликовних уметника Војводине 

 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Савез удружења ликовних уметника Војводине, као професионално удружење ликовних 
уметника  
( у даљем тексту: Удружење ) са територије Војводине, је удружење грађана, које чине 
Удружења професионалних ликовних уметника у општинама, односно сви појединачни 
чланови са територије Аутономне покрајине Војводине, као и чланови осталих удружења 
са територије Републике Србије, који самостално приступе у чланство. 
 

Члан 2. 
 

Удружење је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђених Уставом, 
Законом и овим Статутом. 
 

Члан 3. 
 

Статутом удружења уређује се : 
- назив и седиште удружења 
- циљеви и задаци удружења 
- органи и радна тела као и заступање и представљање удружења 
- права и дужности удружења у општинама 
- удруживање и сарадња са другим удрењима и сличним организацијама 
- средства, начин коришћења и располагања 
- образовање секција ( самосталних уметника, по дисциплинма и др. ) 
- начин обавештавања јавности о свом раду, додела награда и признања, 
- стручна служба Удружења 
-  поступак и начин доношења измена и допуна Статута 
- престанак рада удружења, располагање имовином у случају престанка, 
 

Члан 4. 



 
Седиште удружења је у Новом Саду, булевар Михајла Пупина бр. 9. 
Удружење представља и заступа председник/ца, или члан кога он/она одреди. 
 

Члан 5. 
 

Удружење има печат. 
Облик, садржина и боја печата се утврђује посебном одлуком Председништва. 
 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА 
 

Члан 6. 
 

Основни циљеви удружења су: 
- унапређење и развој ликовне уметности на принципима слободног уметничког 
стваралаштва 
- учествовање у формирању, одлучивању и спровођењу ликовне политике и рада 
ликовних галерија у АП Војводини и Републици Србији. 
- обезбеђивање рада секција удружења, нарочито самосталних уметника, и помоћ у 
остваривању материјалног и егзистенцијалног положаја ликовних уметника 
- ангажовање на афирмацији чланова , представљање њиховог рада у јавности, и заштита 
основних права како чланова , тако и уметника у целини 
- покреће и унапређује сарадњу удружења и чланова са сродним организацијама у земљи 
и иностранству и друго. 
- Формира секције  самосталних уметника ради заштите интереса својих чланова у 
области радних односа, остваривања статуса самосталних уметника, и права која 
проистичу из осталих прописа. 
 

Члан 7. 
 

Ради остваривања циљева из претходног члана удружење: 
- Учествује у раду органа и тела АП Војводине која су образована ради помоћи и 
унапређења рада ликовне делатности, као и сродних удружења са територије Републике 
Србије. 



- Формира секције самосталних уметника ради заштите интереса својих чланова у области 
радних односа, остваривања статуса самосталних уметника, и права која проистичу из 
осталих пртописа. 
-Организује репрезентативне и друге изложбе, акције и друге манифестације у земљи и 
иностранству, 
- издаје стручне и друге публикације из из области ликовне уметноисти, каталоге, 
монографије и друго, 
- учествује у раду ликовних и сродних организација у земљи и иностранству, 
- учествује у регионалном повезивању Војводине и  Србије. 
- организује стручне екскурзије у земљи и иностранству 
 
 
ОРГАНИ И РАДНА ТЕЛА УДРУЖЕЊА 
 

Члан 8. 
 

Органи Удружења су : Скупштина, Председништво, Уметнички савет, Надзорни одбор, и 
друга стална или повремена радна тела. 
Органи удружења се бирају по изборном принципу и раде на начелима равноправности 
својих чланова. 
 
Скупштина 

Члан 9. 
 

Највиши орган Удруњења је Скупштина коју чине изабрани представници удружења са 
територије АП Војводине и остали чланови са територије Републике Србије. 
Одлукуу о броју и структури представника, као и ближе критеријуме за избор утврђује 
Председништво приликом заказивања изборне скупштине.  
( алтернатива : утврђује Скупштина приликом заседања ) 
заказивање скупштине и верификација председништва мора да се изврши најкасније 30 
дана пре истека мандата. 
Удружење једном годишње одржава редовну скупштину. 
 

Члан 10. 
 

Мандат представника у Скупштини траје четири године. 
Нико неможе бити биран за представника у Скупштини више од два пута узастопно. 



Мандат представника може престати и пре истека времена од четири године , о чему 
одлучује орган Удружења који га је бирао. 
 

Члан 11. 
 

Скупштина обавља следеће послове: 
- разматра, закључује и усваја, споразуме и друга акта која се односе на Удружење, 
чланове и област ликовног стваралаштва, а на предлог председништва. 
- разматра програме рада удружења, усваја краткорочне програме заједничких 
активности, - разматра извештаје и програме рада Председништва, Уметничког савета и 
друго, на предлог председништва 
- усваја програм рада Удружења и прати његово остваривање, на предлог председништва 
- усваја Статут, пословник о раду и друга акта из своје надлежности, 
- верификује мандат члановима Председништва, Уметничког савета, и врши избор 
чланова осталих радних тела, 
- из свог састава бира представнике у органе и тела удружења на нивоу републике Србије, 
Југославије и региона, 
- потврђује одлуку Председништва о усвајању завршног рачуна и финансијског плана, 
- потврђује одлуку Уметничког савета о пријему редовних чланова удружења, као и о 
престанку чланства и обавља друге послове у складу са Статутом. 
 

Члан 12. 
 

Скупштина Удружења ради у седницама. Седнице се одржавају према потреби, а најмање 
једанпут годишње. Седнице Скупштине може сазвати Председништво, Надзорни одбор, 
једно или више удружења. 
Радом седнице руководи радно председништво. 
Седница Скупштине може се одржати ако је присутно више од половине укупног броја 
представника у Скупштини. 
 ( алтернатива : седница Скупштине може се одржати ако је присутно најмаже 15% од 
укупног броја чланова Удружења ) 
Одлуке на Скупштини доносе се већином гласова присутних. 
 
Председништво 
 

Члан 13. 
 



Председништво је извршни орган Удружења. Председништво има пет чланова. Скупштина 
Удружења потврђује чланове Председништва  на предлог свих удружења.Мандат чланова 
Председништва траје четири године и нико неможе бити биран у Председништво више од 
два пута узастопно. 
 

Члан 14. 
 

Председништво у оквиру својих права и дужности: 
- реализује програм рада Удружења, спроводи одлуке, ставове и закључке Скупштине 
- руководи радом Удружења, организије рад између седница Скупштине 
- припрема седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда 
- остварује сарадњу Удружења са другим субјектима 
- формира стална или повремена радна тела и утврђује њихове задатке 
- предлаже Скупштини измене и допуне Статута и других општих аката 
- доноси одлуке о организацији и руководи радом стручне службе 
- предлаже Скупштини програм рада и извештај о раду 
- доноси одлуку о финасијском плану и завршном рачуну и предлаже Скупштини на 
усвајање 
- доноси решење о признавању статуса самосталног уметника у складу са законом  
- утврђује листу чланова за награде и одликовања 
- доноси одлуке о висини награда и исплати ауторских хонорара 
- утврђује листу чланова за стручна путовања и усавршавања у иностранству 
- за сва издања Удружења врши функцију издавача. 
 

Члан 15. 
 

Председништво пуноважно ради и одлучује ако је присутна већина чланова. 
Председништво доноси одлуке већином гласова. 

 
Члан 16. 

 
Председништво из реда својих чланова бира председника, са мандатом на две године. 
Председник Председништва у четворогодишњем мандату може само једном бити биран 
за председника. 
 
Надзорни одбор 
 



Члан 17. 
 

Чланове Надзорног одбора и председника бира Скупштина удружења, на предлог 
Председништва. 
Надзорни одбор има три члана. 
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године. Нико не може бити биран за 
члана Надзорног одбора више од два пура узастопно 
 

Члан 18. 
 

Права и дужности Надзорног одбора су: 
- да прати спровођење Статута и других општих аката Удружења, 
- да прати законитост одлука и њихову усклађеност , 
- да прати и контролише материјално и финансијско пословање Удружења. 
 
Уметнички савет 
 

Члан 19. 
 

Уметнички савет је стручно тело Удружења  
Уметнички савет има укупно 5 чланова. 
Уметнички савет се формира по позиву и у складу са планом и програмских активности 
удружења. 
Председништво својом одлуком потврђује избор чланова уметничког савета при сваком 
појединачном позиву и сазиву. 
 

Члан 20. 
 
Уметнички савет ради у седницама у присуству већине чланова, а одлуке доноси већином 
гласова. 
Када одлучује о пријему нових чланова у Удружење, Уметничи савет доноси одлуке 
већином гласова укупног броја чланова. 
 

Члан 21. 
 

Права и дужности Уметничког савета су: 



- предлаже план и програм уметничке активниости Удружења, на усвајање 
Председништву. 
- предлаже Председништву и Скупштини Удружења чланове за пријем у Удружење, 
- и обавља друге послове по наредби председништва. 
 
Комисије и тела Скупштине и Председништва Удружења 
 

Члан 22. 
 

Скупштина као своје стално радно тело формира Суд части. 
Суд части има Председника и два члана. 
Суд части за свој рад одговара председништву и Скупштини Удружења. 
Скупштина Удружења посебном одлуком уређује начин рада и надлежност Суда части. 
 
 
ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА 

Члан 23. 
 

Пријем нових чланова и престанак чланства у Удружењу врши се јединствено на 
територији АП Војводине. 
Начин, поступак и критеријум за пријем чланова утврђује се посебним правилником који 
доноси Скупштина Удружења. 
Пријем у чланство Удружења врши се једанпут годишње на основу јавног конкурса који се 
објављује у дневној штампи. 
 

Члан 24. 
 

О пријему нових чланова одлучује Скупштина удружења на предлог Председништва и 
Уметничког савета. 
 
 
СЕКЦИЈА САМОСТАЛНИХ УМЕТНИКА 
 

Члан 25. 
 

У оквиру Удружења се образује Секција самосталних ликовних уметника чланова 
Удружења. 



Добијањем статуса самосталног уметника, Чланови Удружења постају и чланови секције 
самосталних уметника. 
 

Члан 26.  
 

Секција самосталних уметника заједно са Председништвом учествује у: 
- утврђивању и остваривању радног стажа за све чланове који имају статус самосталног 
уметника, 
- организованој набавци или увозу уметничког материјала ослобођеног пореза на промет 
или царине, 
- заштити права уметника из области радног односа, 
- утврђивању најнижег износа ауторског хонорара, цене уметничких дела и друго. 
Ближа правила о раду секције самосталних уметника регулисаће се посебним актом  који 
доноси Скупштина. 
( Алтернатива, може да се регулише актом који доноси Председништво ) 
 
 
ПРАВА И ДУЖНОСТИ УДРУЖЕЊА У ОПШТИНАМА 
 

Члан 27. 
 

Савез удружења ликовних уметника Војводине чине Удружења ликовних уметника у 
општинама. 
Удружења у општинама предлажу своје представнике у Скупштину Удружења. 
Представници општинских удружења у органима Удружњења делују на основу програма 
и смерница Удружења. 
Скупштина, и њени извршни органи имају право да промене члана органа кога предложи 
општинско удружење, уколико делује супротно ставовима, одлукама и Статуту. 
 

Члан 28. 
 

Општинска удружења непосредно и преко својих представника имају права и дужности да 
- доприносе остваривању циљева и задатака Удружења утврђених овим Статутом, 
- предлажу и покрећу пред органима Удружења питања која се тичу Статутом утврђених 
права и дужности Удружења, 
- учествују у заједничким акцијама и активностима Удружења, како својим деловањем 
тако и финансијским доприносом, 



 
 
УДРУЖИВАЊЕ И САРАДЊА 
 

Члан 29. 
 

Удружење је професионална организација ( асоцијација ) које чине удружења из општина, 
и чланови, ликовни ствараоци са територије АП Војводине. 
 

 
Члан 30. 

 
Заједно са Удружењем ликовних уметника Србије и Удружењем ликовних уметника 
Косова и Метохије, Удружење као самостална и одговорна организација се може 
удружити у одговарајући Савез на нивоу Републике Србије и региона. 
Удружење заједно са Удружењем ликовних уметника Србије и Удружењем ликовних 
уметника Косова и Метохије утврђује и усклађује програме заједничких задатака и акција. 
Удружење је одговорно за део преузетих обавеза у остваривању заједничких задатака и 
обавеза на територији АП Војводине. 
Удружење, на равноправним основама,остварује сарадњу и са струковним удружењима 
примењених уметника са територије АП Војводине, Републике Србије, као и са 
одговарајућин удружењима ликовних критичара и осталих уметничких асоцијација. 
 
 
НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА ЈАВНОСТИ 
 

Члан 31. 
 

Рад Удружења је јаван. 
Јавност у раду Удружења се обезбеђује давањем обавештења о свом раду путем јавних 
гласила, давањем информација средствима јавног информисања, одржавањем 
конференција, стручних скупова и друго. 
 

Члан 32. 
 

Удружење издаје своје гласило којим обавештава чланство и ширу јавност о својим 
активностима.  



Назив гласила Удружења је ЛИСТ, који излази најмање једанпут у две године поводом 
одржавања Пролећне изложбе чланова, а може и чешће у зависности од финансијских 
прилика. 
Удружење издаје стручну литературу и пропагандни материјал којим популарише ликовну 
уметност и њене актере. 
 
 
СТРУЧНА СЛУЖБА УДРУЖЕЊА 
 

Члан 33. 
 

Ради обављања организационих, финансијских , административних и техничких послова 
при Удружењу се формира Стручна служба. 
Стручну службу чине: организациони секретар/ица и технички секретар/ица. Радници 
Стручне службе су у салном радном односу. 
Послови и радни задаци радника су одређени програмом рада Удружења и одлукама 
Скупштине, Председништва  и других органа. 
Посебним актом у складу са законом утврђују се међусобна права, обавезе и 
одговорности радника Стручне службе, а могуће је и непосредно примењивање Закона о 
општем колективном уговору. 
 
 
СРЕДСТВА; НАЧИН КОРИШЋЕЊА И РАСПОЛАГАЊЕ 
 

Члан 34. 
 

Удружење стиче средства за оостваривање својих циљева и задатака: 
- непосредним финасирањем програма рада Удружења од стране Скупштина Града Новог 
Сада, АП Војводине и Репиблике Србије, у складу са усвојеним буџетима 
- од утврђеног процента продаје уметничких дела и ауторских хонорара својих чланова, 
( Алтернатива: од процента продаје свих уметничких дела у Војводини ) 
- од чланарине својих чланова 
- од добровољних прилога, поклона, завештања, донаторства и друго 
- реализацијом заједничких програма са привредним и другим субјектима, 
- од додатних средстава из буџета за финансирање посебних програма и активности, 
- од средстава спонзора 



- од сопствених средстава прикупљених обављањем других услуга у оквиру делатности 
удружења 
- од прихода од продаје публикација удружења. 
 

Члан 35. 
 

Заједничке акције и манифестације финансирају се и од средстава спонзора одговарајући 
заинтересованих организација. 
Спонзор који обезбеди средства за штампање једног каталога или на други начин помогне 
рад Удружења, постаје почасни члан Удружења. 

 
Члан 36.  

 
Приходи и расходи удружења утврђују се по врстама прихода и распоређују се по 
наменама у складу са програмом рада и циљевима и задацима удружења за наредну 
годину. 
 

Члан 37. 
 

Имовином и финасијским средствима Удружења располаже Председништво на основу 
закона и других прописа, програма рада, финасијских планова и одлука Скупштине. 
Наредбодавац у материјално-финансијским стварима је Председник/ица удружења. 
У складу са ослуком председника/ице Удружења, материјално-финансијским средствима 
располаже именовани организациони секретар/ица. 
 
 
ПОСТУПАК И НАЧИН ДОНОШЕЊА ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА 
 

Члан 38. 
 

Одлуку о изменама и допунама Статута доноси председништво. 
Иницијативу за измене и допуне Статута могу поднети органи Удружења. 
Иницијатива за измену и допуну Статута подноси се Председништву. Уколико 
Председништво прихвати иницијативу, покреће поступак за измену и допуну. У случају да 
Председиштво не прихвати иницијативу за измену и допуну Статута, о разлозима 
обавештава подносиоца иницијативе. 
 



Члан 39. 
 

Нацрт измена и допуна Статута Председништво доставља на усвајање Скупштини 
Удружења. 
Председништво Удружења, након спроведене расправе, на основу предлога, мишљења и 
примедаба утврђује предлог измена и допуна Статута и доставља га Скупштини Удружења 
на усвајање. 
 
 
ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА И ПРОМЕНА СТАТУСА 

 
Члан 40. 

 
Удружење престаје са радом: 
- ако то одлучи већина чланова 
- ако му надлежни орган забрани даљи рад, 
 

Члан 41. 
 

Одлуку о престанку рада Удружења доноси Скупштина. У случају престанка рада 
Удружења по измирењу обавеза, одлуком Скупштине ће бити утврђен статус преосталих 
материјалних средстава. 
 

Члан 43. 
 

У случају промене законских прописа који уређују област организовања и удруживања 
грађана и статусе уметничких удружења, Удружење ће наставити са радом по овом 
Статуту до његове измене и усвајања новог статута. 
 

Члан 44. 
 

Статут ступа на снагу осам дана од дана усвајања на Скупштини. 
За тумачење одредби овог Статута надлежна је Скупштина. 


