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Sednica predsedništva SULUV 
Br. 2/2022 
 
ZAPISNIK 
 
Datum: 22.7.2022.  
Trajanje Sednice: 10.45 - 12.20 
Mesto: kancelarija Udruženja i online 
Prisutni: Goran Despotovski, Danica Bićanić, Jelena Sredanović, Danijel Babić, Milica Dukić (onlajn) 
Zapisnik vodili: Danica Bićanić i Goran Despotovski 

 

Dnevni red: 

 

1. Izveštaj o radu (polugodišnji) 

2. Izveštaj o samostalnim umetnicima (polugodišnji) 

3. Gradska uprava za kulturu - II rok konkurs, projekti 

4. Dopis članice Svetlane Milić 

5. Plan realizacije za drugo polugodište 

6. Konkursi udruženja (za prijem članova, za izlaganje, za godišnja izložba, participacije i sl.) 

 

1. Predsedništvo je revidiralo dosadašnje aktivnosti u realizacijama koje su se odvijale u periodu 

januar-jul, kao i tekuća pitanja koja su se rešavala u ovom periodu kroz opšte poslove. Članovi 

Predsedništva su jednoglasno usvojili/potvrdili odluke, rešenja i realizacije koje se odnose na 

period rada do jula: 

- ugovor sa Gradskom upravom za imovinu, zaključenje ugovora za galerisjki prostor u 

narednih 4 godine.  

- aktivnosti na projektima, projektne saradnje i izveštaj završenih projekta (Link It, 

Mark It, Pomeraj u kodu, Art Body Art, Arhivska građa SULUV, Podukcija SULUV 

2022, Godišnji program, 67. Godišnja izložba, Povereni poslovi za MKRS) 

- rešavanje dežurstva i drugih poslova u periodu odsustva angažovanog saradnika 

Danijela Babića, zbog zdravstvenih problema, i odluka o redovnoj isplati zarade za 

period 3 meseca odsustva (bolovanja) kao i isplate angažovanim članovima koji su 

dežurali u tom periodu. 

 

2. Predsedništvo je rezimiralo aktivnosti udruženja kroz zajednički rad ULUS - SULUV u rešavanju 

problema umetnika sa statusom samostalnog umetnika koje se odnose na formiranje radne 

grupe koju čine predstavnici Koordinacionog odbora i zaposleni u MKRS. Izveden je zaključak 

da je u nastavku ovih aktivnosti potrebno naglasiti problem plaćanja doprinosa po minimalnoj 

osnovi i netransparentnog oporezivanja samostalnih umetnika, kao i nastaviti sa zahtevima da 

se statusi samostalnih umetnika regulišu po evropskim modelima (Slovenija…). Rezimirano je 



stanje sa evidencijom samostalnih umetnika, konstatovano je da se poslovi odvijaju uredno i 

bez većih problema, kao i da se primećuje pomak kada je u pitanju aktivacija opština kada je 

u pitanju plaćanje doprinosa samostalcima. Pored Zrenjanina, Udruženje je kontaktirano i od 

strane opštine Kula. 

 

3. Predsedništvo je odlučilo da za II konkurs Gradske uprave za kulturu u 2022. aplicira sa 

projektom 67. Godišnja izložba. O temi ove izložbe više u 6. tački dnevnog reda. 

 

4. Svim članovima Predsedništva predočen je dopis članice Svetlane Milić, koja je u svom dopisu  

iznela sledeće predloge: da dežura ponedeljkom, bez nadoknade, u galerisjkom prostoru, kao 

i da se angažuje po drugim pitanjima kao što su društvene mreže, marketing i sl. 

 

Nakon rezmene mišljenja po ovom pitanju Predsedništvo je jednoglasno iznelo stav da se rad 

galerije zasniva na realnim budžetskim okolnostima i kapacitetima, kao i na odlukama 

Skupštine. Pored toga zaključeno je da svaka neformalna angažovanja nisu objektivna, tj. nisu 

u skladu sa prethodno navedenim, i ne mogu biti osnov funkcionisanja. Problematično je  

precizno predvideti i održati kontinuitet takvih zamisli, što može biti loša praksa za udruženje. 

Naglašeno je da radno vreme Galerije funkcioniše na sledeći način: Zvanično radno vreme je 

od utorka do petka, od 10 do 14 i od 16 do 20 časova i svakog drugog ponedeljka popodne 

kada su otvaranja izložbi. Vikend je rezervisan za postavke izložbi. To znači da je Galerija 

otvorena radnim danima u navedenom periodu za posetioce, međutim (prva smena) radi  od 

9 do 15.30 ili 16 časova svakako jer rad Udruženja ne podrazumeva samo rad Galerije već i 

administrativne i mnoge druge aktivnosti. U slučaju da nemamo neki sastanak ili druge 

obaveze, Galerija je uvek otvorena za posetioce i van zvaničnog radnog vremena, odnosno do 

15.30 ili 16 časova. Uvek u slučaju da smo sprečeni da radimo u Galeriji nakon 14 časova, 

umetnik je pozvan da, ako želi, dežura i bude prisutan. Umetnik takođe može da bude prisutan 

i u slučaju da mi redovno radimo (do 16.30). Odluka u vezi sa radnim vremenom je doneta na 

Skupštini Udruženja, povlači za sobom razna pitanja. 

Takođe je naglašeno da udruženje planira angažovanje još jednog člana na radu sa 

međunarodnim projektima, društvenim mrežama ali za to su potrebni čvrsti elementi takog 

održivog funkcionisanja. Po ovom pitanju planirana je analiza u cilju ostvarivanja mogućnosti 

za dodatna angažovanja u narednom periodu. 

Članica Svetlana Milić je pozvana da daje svoje predloge projekata sa akcentom na 

međunarodne čima bi se mogla kao deo tima u projektu uključiti u aktivnost i doprinese 

Udruženju.  

Svi drugi procesi u radu Udruženja a koji su potvrđeni odlukama Skupštine, tela, timovi i 

angažovana lica su određena kao održiva i funkcionalna i da se sve promene i novine zasnivaju 

na odlukama Predsedništva, radnih timova i predlozima koji su održivi. 

 

5. Analiziran je plan rada za naredni period, realizacije projekata, saradnje i konkursa udruženja 

- Realizacija projekata: Pomeraj u kodu (SMIC), Art Body Art, Produkcija SULUV, Arhiva, 

Godišnji program i Godišnja izložba. 

- Saradnja HDLU, Osijek 

- Konkursi za nove članove, izložbeni program 2023 i Godišnju izložbu 2022. 

 



6. Konkursi udruženja 

- Prijem novih članova: predloženo je da se pri učlanjenju uvedu upisne članarine za 

kandidate koji su prošli konkurs, odnosno kandidati koji su odabrani od strane 

Umetničkog saveta i verifikacije Skupštinskog tela. Ova upisna članarina određuje se 

finansijskim planom za svaku tekuću godinu. Visina upisne članarine za 2022. godinu 

iznosi 5.000 dinara. Ova upisna članarina bazirana je na osnovi vođenja administracije 

svakog člana koji pristupa Udruženju, organizovanju prezentacije i izložbe novih 

članova kao i za rad komisije. Takođe je odlučeno da se pri prijavi kandidata na konkurs 

ne primenjuje participacija već da je konkurs besplatan i otvoren za sve koji 

ispunjavaju uslov prospisan pravilnikom i konkursom. Time se ukida odluka o 

participaciji svih prijavljenih na konkurs kao i oslobođenja članarine za prvu godinu 

učlanjenja za nove članove. Dogovoreno je da se po ovom pitanju da predlog za 

izmenu pravilnika o članstvu. Ova odluka proizilazi iz zakona o fiskalizaciji i Udruženje 

je u obavezi da primeni ovu odluku. 

- Dogovoreno je da konkurs za izlaganje ide po redovnom ciklusu kroz dve kategorije, u 

periodu nakon završetka Konkursa za prijem novih članova. 

- Dogovoreno je da se nakon sagledavanja mogućnosti prostora razgovara o koncepciji 

i agažovanjima na 67. Godišnjoj izložbi. 

 

 

измене у Правилника о чланству: 
- бристати: Члан 2. Изузетак су новопримљени чланови који за прву годину чланства нису у обавези 

да плате чланарину. 
 
 
измене у Правилнику о пријему нових чланова  

- убацује се пасус у Члану 4. који гласи: 
УПИС НОВИХ ЧЛАНОВА У УДРУЖЕЊE 
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 текућу годину. 

 

измене у тексту конкура за пријем нових чланова: 

- Након одабира кандидата за чаланство у Удружење од стране Уметничког савета, избор 

кандидата биће верификован на Скупштини Удружења до краја текуће године, након чега 

примљени кандидати чланство започињу уписом у Удружење. Упис примљених чланова у 

Удружење врши се најкасније до краја јануара 2023. године до када је потребно уплатити уписну 

чланарину у износу од 5.000 динара. Уплатом уписне чланарине потврђује се чланство у 

Удружење и измирује чланарина за текућу годину. 

  

predsednik SULUV,  

Goran Despotovski______________________ 

 

 


