
Савез удружења ликовних уметника Војводине  

Измене и допуне правилника, на састанку Председништва 22. јул 2022. године 

 

Правилник о пријему нових чланова 
  

Члан 1.  

ЧЛАН УДРУЖЕЊА МОЖЕ БИТИ  

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

односно лице које је испунило услов за пријем путем Јавном конкурсу за пријем нових чланова Удружења.  

 

Члан 2.  

УСЛОВ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО  

Члан Удружења може бити лице које је приступило учлањењу путем Јавног конкурса предвиђеним Правилником 

о пријему нових чланова. На Скупштини Удружења, на предлог Председништва и Уметничког савета, верификује 

се пријава лица које је испунило услове предвиђене Конкурсом.  

Прaвo учeшћa нa Јавном конкурсу за пријем нових чланова имajу кaндидaти кojи су зaвршили aкрeдитoвaну 

висoкoшкoлску устaнoву oснoвних, мaстeр или дoктoрских aкaдeмских студиja из oблaсти Ликoвних умeтнoсти, 

кao и кaндидaти кojи су имaли минимум чeтири сaмoстaлнe излoжбe oдaбрaнe oд стрaнe сaвeтa гaлeриjа.  

Члан Удружења може бити пунолетан грађанин са пребивалиштем у Републици Србији.  

Члан Удружења може бити и страни држављанин који има одобрен привремени боравак или пребивалиште на 

територији Републике Србије. 

 

Члан 3.  

ЈАВНИ КОНКУРС  

Услове и критеријуме на Јавном конкурсу за пријем нових чланова одређује и дефинише Председништво и 

Уметнички савет Удружења.  

 

Члан 4.  

ИЗБОР ЧЛАНОВА  

Уметнички савет и Председништво након разматрања захтева и приложене документације, своје одлуке о 

пријему нових чланова предлажу Скупштини Удружења на усвајање. Скупштина Удружења доноси одлуку о 

пријему у члaнствo и одлучује о жалбама кандидата.  

Пријем нових чланова обавља се једном годишње, кроз распис Јавног конкурса за пријем нових чланова, 

стручном селекцијом кандидата и реализацијом заједничке јавне изложбе новопримљених чланова.  

 
УПИС НОВИХ ЧЛАНОВА У УДРУЖЕЊЕ 



Након Скупштинске потврде, сви примљени нови чланови уписују се у Удружење чиме званично  постају чланови 

Удружења. Упис чланова потврђује се уплатом (уписне чланарина) која се одређује на основу финансијског плана 

сваке године. Уједно ова уплата представља и чланарину за годину текућу годину. 

 

Члан 5.  

ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ  

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ, ЧЛАНОВИ ПО ПОЗИВУ, ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАНОВИ се предлажу и бирају на Скупштини 

Удружења.  

 

 

Председништво  
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22. јул 2022. године 


