
Правилник о чланству 

Правилник ступа на снагу 20. јануара 2021.  

Члан 1.  

ЧЛАНСТВО 

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

нових чланова, као и Скупштином изгласани чланови по позиву или придружени чланови. 

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

културе. 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.  

СТАТУС ЧЛАНСТВА 

Чланови СУЛУВ могу имати статус: 

Активно чланство 
Неактивно чланство 
Мировање чланства 
Почасно чланство 
Пензионисано чланство 

1) АКТИВНИ ЧЛАН 

Приступањем у чланство Удружења стиче се статус активног члана, који се потом одржава 

редовним плаћањем годишње чланарине. Активни члан је сваки члан Удружења који је 

измирио обавезу чланарине у текућој години у назначеном року, до краја фебруара текуће 

године. Право учешћа у раду Скупштине имају искључиво активни чланови. Aктивни чланови 

су укључени у радна тела и активности Удружења. Активни члан има право на учешће у свим 

активностима, конкурсима и програмима Удружења, као и на издавање потврда и других 

докумената од стране Канцеларије СУЛУВ. 

2) НЕАКТИВНИ ЧЛАН 

Уколико члан Удружења не испуњава своје материјалне обавезе према Удружењу, односно не 

измири годишњу чланарину у периоду од једне године, његова права и обавезе утврђене 

Статутом мирују. У периоду када је у статусу неактивног члана, члан нема права која проистичу 

из Статута, Правилника и других општих аката Удружења, такође нема право на учешће у 



активностима, конкурсима и програмима Удружења, као и на издавање потврда и других 

докумената од стране Канцеларије СУЛУВ. Неактивни члан може да активира чланство 

измирењем материјалне обавезе, односно уплатом чланарине. 

3) ЧЛАНОВИ СА СТАТУСОМ МИРОВАЊА ЧЛАНСТВА 

Уколико члан не изврши обавезу плаћања чланарине у периоду дужем од једне године, 

односно у периоду од две године или дуже биће у статусу мировања који може да траје до пет 

(5) година. Ако члан са статусом мировања поново буде желео да активира чланство, биће у 

обавези да плати чланарине од 2021. године надаље, односно све чланарине из периода 

мировања. Његова права и обавезе, које проистичу из чланства мирују све до тренутка када 

измири ове обавезе. У периоду док члан има статус мировања, нема права која проистичу из 

Статута, Правилника и других општих аката Удружења, такође нема право на учешће у свим 

активностима, конкурсима и програмима Удружења, као и на издавање потврда и других 

докумената од стране Канцеларије СУЛУВ. Током периода у овом статусу, члан ће бити 

контактиран и обавештен да је потребно да измири своје обавезе. Након истека 5 година, 

уколико члан са статусом мировања не активира своје чланство, биће обавештен да ће уколико 

не измири обавезе бити искључен из чланства.   

4) ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ,  

Почасни чланови су чланови који својим радом и активношћу стекну нарочите заслуге за 

унапређење и организацију рада Удружења, чланови који својим значајем у пољу уметничког 

рада и продукције појачавају видљивост и значај удружења. Почасним чланством се утврђује 

недвосмислено социјални капитал удружења. Статус почасног члана дефинисан је посебним 

Правилником о почасним члановима. 

5) ПЕНЗИОНИСАНИ ЧЛАНОВИ 

Чланови који нису више у радном односу или у статусу самосталног уметника по основу 

пензионисања. Ови чланови дужни су да по престанку радног односа/статуса самосталног 

уметника по основу пензионисања доставе удружењу потврду  о пензионисању.  Чланови који 

су навршили 65 година старости нису у обавези да достављају поменуте потврде. 

Пензионисани чланови нису у обавези да плаћају годишњу чланарину.   

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; 

- предлагање програма и пројектних 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 акцијама, манифестацијама и заједничким изложбама Удружења; 

- коришћење услуга канцеларије СУЛУВ-а (издавање потврда, рачуна, препорука, пружање 

инфраструктуре за конкурисање и реализацију пројеката); 

- остваривање статуса самосталног уметника; 

- учешће у конкурсима Удружења; 

- обављање послова преко Удружења у складу са Правилником о пословању. 

Члан 4. 

ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 

 Обавезе 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 годишње чланарине; 

(Висину чланарине у току године одређује Председништво Удружења, а верификује 

Скупштина.) 

- поштовање и деловање у складу са скупштинским одлукама. 

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. 

Поред евиденције свих чланова, Удружење води и евиденцију о члановима са статусом 

самосталног уметника, као и онима који имају статус самосталног ликовног уметника али нису 

чланови Удружења. Евиденција самосталних уметника и статус самосталног уметника нису 

одређени овим Правилником, ни Статутом Удружења, већ одговарајућим Правилницима које 

доноси Министарство културе и информисања републике Србије. 

Члан 6. 

Престанак чланства 

Члaн мoжe иступити из члaнствa дaвaњeм писaнe изjaвe o иступaњу Председништву 

удружења. Усмене изјаве нису правоснажне. 



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

oвoг стaтутa или нaрушaвaњa углeдa Удружeњa. 

Чланство у Удружењу у престаје: 

-         својевољним иступом; 

-       услед неизмирених материјалних обавеза након периода мировања чланства у трајању од 

5 година 

-         искључењем; 

-         престанком постојања Удружења; 

-         смрћу 

 

Члан 7. 

Дисциплинске мере 

Члану Удружења могу се изрећи следеће дисциплинске мере: 

- статус мировања у трајању од 5 година 

- искључења из чланства. 

Дисциплинска мера - статус мировања, изриче се за лакше повреде дужности (чланарина,... ) 

Дисциплинска мера - искључења из чланстваза, изриче се 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. 

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

професионалном понашању и друга нормативна акта Удружења.  

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

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. 


