
Савез удружења ликовних уметника Војводине 
19 мај, 2018. године 

 

 

Правилник о чланству 
 

Члан Удружења може постати лице које испуњава услове предвиђене Правилником о пријему нових чланова.  

као и Скупштином изгласани почасни чланови, чланови по позиву, придружени чланови. 

 

 

Члан 1. 

СТАТУС ЧЛАНСТВА 

 

1) АКТИВНИ ЧЛАН  

Активни члан је сваки члан Удружења који је измирио обавезу чланарине у текућој години у назначеном 

року. Право учешћа у раду Скупштине имају искључиво активни чланови. Aктивни чланови су укључени у 

радна тела и активности Удружења. Висину чланарине у току године одређује Председништво Удружења 

приликом утврђивања финансијског плана за предстојећу годину, а верификује Скупштина.  

 

2) НЕАКТИВНИ ЧЛАН 

Уколико члан Удружења не испуњава своје материјалне обавезе према Удружењу дуже од једне године 

његова права и обавезе, које проистичу из чланства мирују све до тренутка када ове обавезе измири. За 

време мировања чланства, члан нема права која проистичу из Статута, Правилника и других општих аката 

Удружења. 

 

3) ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ, ЧЛАНОВИ ПО ПОЗИВУ, ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАНОВИ 

Почасни чланови су личности које својим радом и активношћу стекну нарочите заслуге за унапређење и 

организацију рада Удружења.  

Чланови по позиву су истакнути ствараоци из поља уметности и проширеног поља визуелне културе.  

Почасни и чланови по позиву су личности високог друштвеног угледа који својим чланством доприносе 

интересима Удружења. Могу бити уметници истраживачи и теоретичари уметности. 

 

Придружени/колективни чланови Удружења су, правна, физичка лица, удружења, организације, предузећа и 

друге асоцијације које добровољно приступе Удружењу и испуне услове утврђене посебним Правилником о 

придруженим члановима. 

 

Члан 2. 

ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРЕКО УДРУЖЕЊА 

 

Трошкови накнада Удружења дефинишу се одлуком Председништва.  

 

Члан 3. 

ПРАВА ЧЛАНОВА 

 

Сваки активни члан СУЛУВ-а има право на: 
- учествовање у остваривању циљева и задатака Удружења равноправно са другим члановима; 
- непосредно учествовање у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења; 
- мандатно учествовање у органима Удружења; 



- учешће у избору органа Удружења; 
- спровођење одлука органа Удружења; 
- утврђивање програма активности Удружења, давање иницијативе за разматрање и одлучивање у свим 
органима; 
- информисање о раду и активностима Удружења, његових органа и реализацији договорених програма; 
- учествовање у свим акцијама, манифестацијама и заједничким изложбама Удружења; 
- коришћење услуга канцеларије СУЛУВ-а (издавање потврда, рачуна, препорука (нпр. у циљу добијања или 
задржавања радног простора-атељеа), пружање инфраструктуре за конкурисање и реализацију пројеката); 
- остваривање статуса самосталног уметника; 
- бесплатне правне консултације, које се односе на питања уметничке професије; 
- учешће у конкурсима Удружења; 
- обавештавање о раду Удружења, његових органа и реализацији договорених програма; 
- обављање послова преко Удружења. 
 
Члан 4. 

ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА  
 
Обавезе активних чланова СУЛУВ-а су: 
- креативно унапређивање свог стваралаштва активним радом; 
- афирмација ликовне уметности кроз своје понашање, деловање и уметнички рад, ненарушавање угледа 
Удружења и његових чланова; 
- учествовање у договореним активностима Удружења; 
- обавештавање Канцеларије СУЛУВ-а о променама контакт података (адреса становања, електронска адреса, 
телефони) ради одржавања базе података, обавештавање о статусу самосталног уметника; 
- редовно плаћање чланарине утврђене скупштинском одлуком Удружења; 
- да својим понашањем, деловањем и уметничким радом афирмишу ликовну уметност, да не нарушавају 
углед Удружења и појединих његових чланова; 
- учествују у договореним активностима Удружења. 

 

Члан 5. 

ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНОВА 

 

Удружење води евиденцију свих чланова као и евиденцију свих бивших, преминулих, почасних чланова и на 

тај начин одржава/гради базу података свих који су на било који начин били укључени у рад Удружења. 

Посебно се води евиденција о члановима са статусом самосталног уметника. 

 

Члан 6. 

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 

 

Члaн мoжe иступити из члaнствa дaвaњeм писaнe изjaвe o иступaњу. 

Члaнствo у Удружeњу мoжe прeстaти збoг дужe нeaктивнoсти члaнa, нeпoштoвaњa oдрeдaбa oвoг стaтутa или 

нaрушaвaњa углeдa Удружeњa.  

  

Чланство у Удружењу у престаје: 

 својевољним иступом;  

 искључењем; 

 престанком постојања Удружења;  

 смрћу. 

 

 

 

 

 



Члан 7. 

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ  

 

Члану Удружења могу се због неизвршења обавеза изрећи следеће дисциплинске мере: 

 мировање чланства;  

 искључење из чланства. 

 

Дисциплинска мера мировања чланства изриче се за лакше повреде дужности, а мера искључења за најтеже 

повреде дужности члана Удружења. Дисциплинска мера искључења из чланства изриче се у следећем 

случају: 

 повреде члана Удружења којим се нарушава углед Удружења или његових чланова; 

 кршењем уговорене обавезе. 

 

Дисциплински поступак и дисциплинске мере, у првом степену, изриче и спроводи Скупштина Удружења.  

Члан Удружења коме је изречена дисциплинска мера има право приговора на одлуку Скупштине, а по 

приговору одлуку доноси Скупштина Удружења чија је одлука коначна. Скупштина Удружења прeузимa свe 

oдлукe и функциjу Судa чaсти. Oдлукe Скупштинe су пуноважнe oдлукoм већинe присутних чланова, 

дeфинисaнoм у Члaну 3, Статута Удружења.  

 

Члан се искључује уколико делује супротно циљевима и грубо крши Статут, Кодекс о професионалном 

понашању и друга нормативна акта Удружења. Одлуку о искључењу из Удружења доноси Скупштина 

Удружења. Одлука Скупштине је коначна. 

 

Oдлуку o прeстaнку члaнствa дoнoси Скупштинa, нa oбрaзлoжeни прeдлoг Председништва. Члaну сe мoрa 

oмoгућити дa сe изjaсни o рaзлoзимa збoг кojих je пoднeт прeдлoг зa дoнoшeњe oдлукe o прeстaнку њeгoвoг 

члaнствa у Удружeњу. 

 

 

Председништво  

Савез удружења ликовних уметника Војводине 
19 мај, 2018. године 
 
 


