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Када je почетком 2020. године нова управа 
преузела руковођење УЛУС-ом, Удружење 
се и поред многих претходних напора да се 
томе одупре, налазило у одмаклој фази своје 
вишедеценијске декаденције. Неолибералне 
реформе, оличене у партикуларизацији општих 
интереса, урушавању свих полуга друштвене и 
социјалне заштите, као и усмеравању ка тржишту, 
условиле су да држава и јавне институције 
прогресивно смањују структуралну и финансијску 
подршку Удружењу. Са организационом 
структуром наслеђеном из сасвим другачијег 
друштвеног, социјалног и економског контекста 
која је почивала на расположивости чланова 
за волонтерско ангажовање на великом броју 
послова (организације програма, заступања, 
администрације, архивирања), уз стално 
запослену радну заједницу за коју је у хроничном 
недостатку средстава било потребно обезбедити 
плате, Удружење је имало веома мало шансе 
да ухвати ритам са наступајућим променама. 
Његова основна функција ‒ залагање за бољи 
професионални статус уметника ‒ свела се на 
пружање социјалног сервиса, а УЛУС је постао 
место интерних конфронтација између различито 
оријентисаних интересних групација.

Нова управа изабрана на Скупштини 28. децембра 
2019. године прихватила је изазов да се ухвати 
у коштац са серијом наслеђених проблема, али 
и онима који ће тек наступити са пандемијском 
кризом ‒ отказивања уговорених послова 
који су чинили основни извор финансирања 
Удружења, као и значајног умањења средстава 
за годишње програме из републичког и градског 
буџета ‒ и у овако отежаним околностима 
покуша да постави Удружење на здраве основе 
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за даље функционисање. Како би се већи део 
чланства активирао у настојањима за остварење 
појединачних али и заједничких интереса, 
оформљене су нове оперативне јединице, 
радне групе, за бављење акутним проблемима 
уметника и Удружења – за питања самосталаца, 
фер праксе, правилнике, просторе. Оформљена је 
редакција, као и веб група која је направила нови 
веб портал УЛУС-а, док је група за комуникацију 
са чланством ажурирала контакте и обновила 
редовно обавештавање. Уведени су отворени 
састанци за чланство и успостављена је сарадња 
са другим удружењима и синдикатом. Оживљен 
је излагачки програм кроз укључивање кустоса 
и историчара уметности, уведени говорни 
програми и истраживачки пројекти. Удружење је 
својим активностима побудило медијску пажњу, 
истовремено упознавши ширу и стручну јавност 
и са горућим проблемима уметника. Започето је 
сређивање депоа и архиве, али и оспособљени 
нови простори (кафе кухиња за састанке и УЛУС 
Инфо центар). Основан је и Фонд солидарности 
за помоћ социјално угроженим члановима 
Удружења, упућени су бројни дописи, као и 
саопштења за јавност и покренути преговори по 
разним питањима са представницима ресорних 
институција. Кроз иницијативу УЛУС Младих и 
припреме за Бијенале младих, поспешено је 
укључивање младих генерација уметника. 

Међутим, производња суштинских промена 
захтева време, упорност, сарадњу и континуирани 
рад, а наредни период ће показати да ли сви 
заједно имамо капацитета да се изборимо за 
боље фунционисање Удружења у интересу свих 
нас.
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Управни одбор је почео са радом на дан 
свога конституисања 8. јануара 2020. 
године у саставу: Милош Ђорђевић, Марија 
Каузларић, Мартин Ердеш, Градимир 
Рајковић, Вахида Рамујкић, Војислав 
Клачар, Радивоје Марковић, Драгана Б. 
Стевановић и Милица Ракић. Са идејом 
хоризонталног управљања и расподеле 
одговорности, том приликом одлучено је 
да ће функције председника и заменика 
председника бити ротирајуће и започет је 
процес примопредаје документације од 
стране претходне управе. Управни одбор 
изабрао је за председницу у првој ротацији 
Вахиду Рамујкић и заменика Војислава 
Клачара (касније га је заменио Радивоје 
Марковић). Милица Ракић је поднела 
оставку изјаснивши се против ротације 
позиција председавајућег и заменика, 
такође сматрајући да би на основу највећег 
броја добијених гласова на Скупштини 
њој требало да припадне председничка 
функција. Приговор на ову аргументацију 
био је да Графичка секција, чији је М. 
Ракић била кандидат, није испунила услов 
да предложи прописани број кандидата ‒ 
двоструко већи од броја позиција за које се 
врши избор ‒ тако да у процесу гласања није 
имала конкуренцију као и остали кандидати. 
Други аргумент био је да по Статуту 
председника и заменика председника бира 
Управни одбор.
• У првој ротацији од јануара до краја 

маја одржано је 17 седница Управног 
одбора, 2 састанка са радном заједницом, 
2 састанка са Надзорним одбором и 4 
састанка органа и тела УЛУС-а.

• У другој ротацији за председника је 
изабран Мартин Ердеш а функцију 
заменика председника вршила је Вахида 
Рамујкић. У периоду од почетка јуна до 
децембра одржано је 9 седница Управног 
одбора.

• У трећој ротацији за председника 
Управног одбора изабран је Војислав 
Клачар а за заменика Радивоје Марковић.

ПРИМОПРЕДАЈА: Одмах по конституисању 
отпочет је процес примопредаје дужности са 
представницима претходне управе (Љиљана 
Мићовић, Драгана Кнежевић и Здравко 
Милинковић) са којима је потписан Протокол 
о начину примопредаје. Документ је 
садржао 19 ставки по којима је потраживана 
документација укључујући финансијске, 
програмске извештаје, имовинско-правни 
статус простора УЛУС-а, као и документацију 
везану за судске спорове, итд. У утврђеном 
року од 15 дана, тражени материјал, којим 
је располагао Секретаријат Удружења, 
припремила је и испоручила техничка 
секретарка Биљана Огњеновић.  

ПРАВНИЦИ:  Обављен је разговор са 
више правника укључујући и претходно 
ангажованог адвоката Милана Царића, од 
кога су на састанку добијене информације 
о пословима које је до тада водио за УЛУС. 
За обављање правних послова (по основу 
Поверених послова) изабрана је Адвокатска 
канцеларија Учајев (Петар Учајев и Невена 
Николић).

ПОТПИСИВАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
ЗА 2019. И УПИС НОВОГ ЗАСТУПНИКА 
У АПР: Будући да претходна управа на 
Скупштини 28. децембра 2019. године није 
дала на усвајање завршни рачун за протеклу 
годину (у прилогу, стр. 12), требало је да 
овај документ буде усвојен пре уписа новог 
заступника у АПР. Међутим, услед разних 
нејасноћа у банковним изводима, Надзорни 
одбор и Управни одбор, уз асистенцију 
књиговодствене агенције и рачуновође 
УЛУС-а, покренули су поступак провере 
одређених ставки из извештаја. Овај процес 
је потрајао дуже од предвиђеног рока, те је 

нови заступник Удружења (В. Рамујкић) већ 
био уписан када је завршни рачун могао да 
буде предат АПР-у. Извештај је потписан у 
присуству правника, књиговође, секретара, 
представника Управног и Надзорног одбора 
и бившег председника УО (Мирослав 
Лазовић) који се прикључио телефонски.

НОВЕ ИНИЦИЈАТИВЕ: Са циљем 
укључивања већег дела чланства у 
активности Удружења и ефикаснијег 
заступања интереса уметника, нови Управни 
одбор је на самом почетку свог мандата увео 
новине у функционисање Удружења. Ради 
темељнијег бављења кључним темама и 
проблемима везаним за положај уметника и 
удружења формиране су радне групе, а ради 
евалуације и координације заједничког рада 
су установљени редовни отворени састанци 
за све чланове. На иницијативу чланова 
формиране су радне групе за бављење 
питањима самосталних уметника, за фер 
праксе у визуелној уметности, просторе 
УЛУС-а, веб група, редакција УЛУС-а, радне 
групе за статут и правилнике, архиву и 
дигитализацију, стратегије и развој, итд. 
Током маја покренута је и иницијатива 
УЛУС Младих (В. Клачар и Д. Стевановић), у 
сарадњи са студентима уметничких факултета 
у земљи.

КОМУНИКАЦИЈА СА ЧЛАНСТВОМ:  Једна 
од првих и најважнијих активности нове 
управе билла је ажурирање базе података 
чланова Удружења. Последњих година 
комуникација са чланством готово да и није 
постојала, те је и њихово информисање 
о активностима Удружења било на веома 
ниском нивоу. Ово је била последица 
недостатка информационе структуре 
и организације послова у прикупљању 
и вођењу евиденције о чланству, као 
и неадекватна техничка и технолошка 
подршка за слање великог броја имејлова, те 
застарела веб-сајт платформа Удружења.

ВЕБ-САЈТ: Посебна радна група 
приступила је изради новог и знатно 
осавремењеног веб-сајта како би се 
побољшала комуникација са јавношћу. За 
техничку реализацију био је задужен Горан 
Деспотовски.

ЧЛАНАРИНЕ: Ради регулисања плаћања 
чланарина у првој половини године када 
Удружење располаже мањим средствима, 
Управни одбор је донео одлуку о градуалном 
повећању чланарине ‒ након 15. марта за 
300,00 РСД и након 1. августа за 500,00 РСД. 
Уплата чланарина је пребачена на плаћање 
путем жиро-рачуна како би се побољшао 
увид у контролу средстава.

КОНКУРСНЕ ПРИЈАВЕ: Нова управа се 
одмах суочила и са крајњим роковима 
годишњих конкурса Министарства културе и 
Градског секретаријата за културу. Обимне 
пријаве за оба излагачка простора морале 
су бити припремљене за веома кратко време 
и са практично полуутврђеним изложбеним 
програмом који је нови Уметнички савет 
наследио од претходног. Рад под пресијом и 
кратким роковима довео је и до несугласица 
између Уметничког савета и Управног одбора, 
које су настале око пројекта Бијенала 
младих. Уметнички савет је остао при идеји 
раније управе да УЛУС покрене Бијенале 
младих по угледу на сличне манифестације 
у Ријеци и из прошлости. За израду 
концепције ангажована је кустоскиња Јелена 
Весић. За исту манифестацију Катарина 
Станковић-Бјеговић је директно Управном 
одбору предала свој предлог пројекта, 
припремљеног у сарадњи са историчарком 
уметности Ксенијом Маринковић. Одлука 
Управног одбора да се овај термин 
просторно подели на две пројектне 
концепције ‒ изложбу „На чему стојимо?” 
К. Станковић-Бјеговић и „Јавне припреме 

КОТИЗАЦИЈЕ: Нова управа се сагласила да 
котизације за учешће на изложбама треба 
укинути због негативног ефекта на квалитет 
програма. Стога је предложено да услов за 
учешће на групним изложбама буде плаћена 
чланарина, укључујући и она за текућу 
годину. На овај начин управа је покушала 
да поспеши плаћање чланарина будући 
да је велики број чланова имао заостала 
дуговања. Међутим, до јединственог става у 
вези са овим питањем дошло се тек крајем 
године.
РАДНА ЗАЈЕДНИЦА: Први састанак са 
свим члановима радне заједнице одржан 
је 18. фебруара 2020. године. Повод је био 
кашњење плата, при чему је констатована 
и лоша финансијска ситуација у Удружењу. 
Тадашњу радну заједницу чинило је 9 
чланова ‒ 7 са уговором за стално од 
којих је 4 било на минималцу и 3 са већим 
примањима, а 2 је било ангажовано по 
волонтерском уговору. С обзиром на то да су 
3 плате обезбеђене из Поверених послова, 
а за осталих 6 је требало обезбедити 
средства из прихода УЛУС-а, Управни одбор 
је био приморан да раскине уговоре са 
запосленима по волонтерском уговору.
Гордана Младеновић која је водила Продајну 
галерију УЛУС-а због здравствених проблема 
у марту одлази на боловање које ће бити 
закључено у децембру њеним одласком 
у пензију. Током њеног одсуства продаја 
уметничких радова је била запостављена.
Снежана Милуновић је почетком марта 
добила судски спор против УЛУС-а, по коме 
се УЛУС-у као послодавцу налаже да је 
врати на радно место Рачуновође, са кога је 
премештена систематизацијом из 2018. на 

место Референта продаје. Управни одбор je 
донео нову систематизацију радних места 
по којој се за посao рачуновође именују два 
лица, Снежана Милуновић и Немања Божић.
У мају је расписан конкурс за радно место 
техничког секретара јер је Б. Огњеновић у 
августу требало да оде у пензију. Будући 
да до њеног пензионисања није изабран 
нови кандидат за ово радно место, кључно 
за функционисање Удружења, Огњеновић 
је у наставку ангажована по уговору о 
привременим и повременим пословима. 
Управни одбор је формирао комисију за 
избор новог административно-техничког 
секретара, у саставу Б. Огњеновић, В. Клачар 
и Невена Поповић, која је у свом извештају 
предложила расписивање новог конкурса 
са измењеним условима. Изабрани су нови 
чланови Комисије (М. Ердеш, М. Ђорђевић 
и В. Клачар) и конкурс је поновљен у 
септембру, а на њега се јавио мали број 
кандидата. Тек у децембру су поново позвани 
кандидати на разговор и за пробни рад од 
три месеца је изабран Павле Кнежевић.
Услед финансијске ситуације изазване 
пандемијом корона вируса и увођења 
ванредног стања, Управни одбор је у 
новембру донео одлуку да се сва примања 
запослених умање на минималну зараду.

ОДГОВОР НА ПАНДЕМИЈСКУ КРИЗУ: 
Средином марта проглашено је ванредно 
стање. Уведеним мерама у потпуности 
је обустављен рад јавних институција, а 
кретање грађана значајно је ограничено. 
Други отворени састанак за чланове морао 
је бити отказан, али су зато сви органи, 
тела, радне групе и секције учествовали 
у писању заједничког извештаја који је 

Непосредно по окончању ванредног стања 
Влада Републике Србије je одобрила исплату 
помоћи самосталним уметницима у висини 
од 90.000,00 РСД. С обзиром на то да су се 
исплате вршиле преко Удружења, формиран 
је тим који је у кратком року прикупио 
податке од самосталних уметника ради 
исплате средстава.

ФОНДОВИ СОЛИДАРНОСТИ:
ИНТЕРНИ: Ради солидарности са члановима 
који нису били обухваћени програмом 
помоћи, УЛУС је формирао интерни 
Фонд солидарности. Фонд је попуњаван 
донацијама самог чланства, а колекционар 
и љубитељ уметности Ненад Костић је 
дуплирао износ сакупљен до 15. маја, тако да 
су износи од 14.300 (највиши неопорезиви 
износ који је Удружење могло да исплати 
трећем лицу по основу помоћи) исплаћени 
за 8 чланова. Као посебан вид подршке, 
Костић је уплатио 20 чланарина за чланове 
које је, према услову који је он поставио, 
стручна служба утврдила као најдуже 
незапослене.
ШИРИ: Након обимног припремног рада на 
проналажењу средстава, 2. јула је потписан 
споразум о покретању Фонда солидарности 
културних радника и радница Србије, 
заједно са Асоцијацијом НКСС, Савезом 
удружења ликовних уметника Војводине, 
Удружењем ликовних критичара АИКА, 
удружењима Станица ‒ сервис за савремени 
плес и БАЗААРТ. Испред Павиљона „Цвијета 
Зузорић” 16. јула одржана је конференција 
за штампу где је објављен јавни позив 
за доделу помоћи. До закључења јавног 
позива 6. августа пристигло је укупно 
1668 пријава. Упоредо са радом комисија 
покренута је и краудфандинг кампања путем 
портала Донирај.рс где је, поред претходно 
сакупљених 40.000 ЕУР (Фондација за 
отворено друштво, Швајцарска агенција 
за развој и Fund Action), обезбеђено још 
додатних средстава, тако да је у септембру 
могло бити исплаћено укупно 177 јединица 
помоћи (од 30.000 и 28.800 РСД у зависности 
од категорије).
Министарство финансија одобрило је 
УЛУС-у да исплате помоћи буду ослобођене 
од опорезивања, те је 19 чланова добило 
средства у пуном износу. Чланови комисије 
(М. Каузларић и В. Рамујкић) су се одрекли 
предвиђене накнаде за свој рад (41.560,00 
РСД) у корист Удружења.

ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ: Као 
репрезентативно удружење у култури УЛУС је 
по основу поверених послова у 2020. години 
од Министарства културе добио 4.120.500,00 
РСД, што је распоређено на плате троје 
извршилаца послова (2.320.500,00 РСД), 
чланове статусне комисије (120.000,00 РСД), 
адвокатску канцеларију (250.000,00 РСД), 
књиговодствену агенцију (200.000,00 РСД), 
комуналне трошкове (1.085.000,00 РСД) и 
канцеларијски материјал (145.000,00 РСД).

Конкурс за пријем у статус самосталног 
уметника за други квартал 2020, који је 
требало да буде одржан у марту, отказан 
је због увођења ванредног стања, а у 
три преостала квартала статус је добило 
укупно 38 ликовних уметника (I квартал ‒ 
12, III квартал – 16 и IV квартал ‒ 10). Број 
самосталних уметника УЛУС-а закључно 
са IV кварталом 2020. године износио је 
565 (Београд ‒ 548; Ниш ‒ 1; Нови Сад ‒ 5; 
Панчево ‒ 5; Нова Пазова ‒ 1; Ужице ‒ 1; 
Вршац ‒ 2; Крагујевац ‒ 1; Ваљево ‒ 1).

Када је у јуну одлуком Владе РС одобрена 
помоћ за самосталне уметнике у износу од 
90.000 РСД (бруто 107.143.00 РСД), наложено је 
да се исплате обаве преко репрезентативних 
удружења, којима је дат рок од свега три 
дана да доставе жиро рачуне самосталних 
уметника које воде. Да би се на време 
контактирала сва 543 уметника које УЛУС 
води на територији Београда, организована 

је волонтерска радна акција. Помоћ је 
примило укупно 536 самосталних уметника 
а за седморо је извршен повраћај средстава 
јер нису доставили потребне податке.

Министарству културе и информисања 
током октобра упућене су три жалбе због 
неиспуњавања процедура у вези са доделом 
статуса самосталног уметника, што је 
резултирало ускраћивањем статуса. Жалбе су 
накнадно процесуиране у корист оштећених 
страна.

ПРОСТОРИ - ИМОВИНСКО-ПРАВНИ 
СТАТУС: Један од проблема који је актуелна 
управа наследила представља и нерешен 
имовинско-правни статус простора које 
Удружење користи – Уметничког павиљона 
„Цвијета Зузорић” и Галерије УЛУС. 
Формирана је радна група, а Управни одбор 
је у вези са овим горућим питањем покренуо 
преговоре са надлежним институцијама. 
Велику помоћ Удружењу пружила је 
кустоскиња УЛУС-а у пензији Наталија 
Церовић.
УП „ЦВИЈЕТА ЗУЗОРИЋ”: Последњи важећи 
уговор за коришћење Павиљона у име УЛУС-а  
1999. године потписао је на неограничено 
време тадашњи председник УО Драгослав 
Крнајски са Градским секретаријатом за 
имовинско-правне послове. Међутим, 
2008. а потом и 2014. године, Градска 
управа је издала решења којима је овај 
уговор поништен и налаже потписивање 
новог са промењеним условима. Иако 
је још 2014. године власништво над УП 
„Цвијета Зузорић” прекњижено са Града 
на Републику, правни оквир за нови 
споразум до данас није утврђен. Уз све 
ово, и бивша и садашња управа УЛУС-а 
о плановима за будућу реконструкцију 
здања информисане су искључиво путем 
медија. На УЛУС-ов захтев, а нарочито након 
конференције за штампу одржане 13. јула 
2020, која се дотакла и ситуације  Павиљона, 
Министарство културе и информисања је 
посредством медија дало више информација 
о плановима за предстојећу реконструкцију, 
док је Завод за заштиту споменика културе 
града Београда доставио сву постојећу 
документацију (склопљене уговоре са 
Министарством културе, итд.). На предлог 
УЛУС-а крајем августа је одржан састанак 
са представницима Сектора за заштиту 
културног наслеђа МКИ и Завода за заштиту 
споменика културе града Београда. На 
састанку је направљен увид у целокупну 
ситуацију и утврђени су кораци ка даљем 
решавању овог проблема кроз међусобну 
комуникацију и координацију Завода, 
Министарства и УЛУС-а.
ГАЛЕРИЈА УЛУС: Управни одбор је приликом 
примопредаје информисан да је простор 
Галерије УЛУС од 2015. године у процесу 
реституције који је покренула Задужбина 
Николе Спасића, а да се од исте године не 
плаћају рачуни за закупнину Управи града, 
услед сазнања да за ово не постоји уговорни 
основ. Када је у јулу због дуга од преко 
8 милиона динара стигла опомена пред 
утужбу на основу неизмирених трошкова 
закупа, покренута је истрага у вези са 
правним статусом овог простора. Од правног 
заступника Задужбине Николе Спасића у 
октобру је стигла информација да се процес 
реституције налази у завршној фази.

ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА: 
У току 2020. године реализовано је више 
радова на уређењу и одржавању простора:

ДЕПО/АРХИВА - УЛУС-а - За потребе пописа 
започети су радови на сређивању депоа 
УЛУС-а у Павиљону „Цвијета Зузорић”. Са 
циљем рашчишћавања депоа Управни 
одбор је донео Правилник о напуштеним 
уметничким делима и упутио више позива 
чланству да преузму своје радове, што су 
многи и учинили.

Извештај УПРАВНОГ ОДБОРА Бијенала младих”, није задовољила ниједну 
од страна па је покренут процес медијације 
са идејом да се ова два предлога слију 
у једну мафестацију, којим је руководио 
Војислав Клачар. Услед пандемијске кризе, 
која је резултирала ребалансом буџета за 
културу, пројектно финансирање је знатно 
смањено, па је УЛУС за сваки од изложбених 
програма (УП „Цвијета Зузорић” и Галерија 
УЛУС) добио по 500.000,00 РСД, док је конкурс 
Градског секретаријата за културу у целини 
отказан. Ниједна од пројектних верзија 
Бијенала младих није добила средства, а 
К. Станковић-Бјеговић је непосредно пред 
заказани термин одустала од реализације.
Са идејом да се креира дискурзивни простор 
који би омогућио укључивање већег броја 
чланова, стручне јавности и публике у 
дискусије и активније бављење важним 
темама везаним за уметнички рад, осмишљен 
је Дебатни програм УЛУС-а. За пројекат је 
аплицирано на конкурсу Фонда за отворено 
друштво Србије, где су средства одобрена 
тек у јулу, тако да се са реализацијом 
отпочело током августа, као и на Конкурс за 
међународну сарадњу Министарства културе 
и информисања, где су средства одобрена, 
али су услед немогућности путовања морала 
бити пребачена за 2021. годину.
Припремљена је пројектна апликација за 
конкурс владе Републике Немачке усмерен 
на подизање инфраструктурних капацитета 
организација за потребе реализације 
програма у условима пандемијске кризе, 
где су извесна средства и одобрена крајем 
године. Такође, одобренa је и пријава на 
конкурс Деска Креативне Европе МКИ, која се 
односила на оспособљавање организације 
за учешће на истом конкурсу. Тренинг је до 
сада делимично реализован, са идејом да се 
настави у 2021. години.
Ради координације наступања УЛУС-а на 
јавним конкурсима Управни одбор је донео 
одлуку да резиме пројекта са буџетом треба 
поднети на увид ради разматрања најмање 
10 дана пре рока конкурса. Такође, усвојен 
је предлог да, ради мотивисања чланства за 
писање конкурсних пријава, износ у висини 
до 5% од укупних одобрених средстава може 
бити додељен особи која припрема пројекат.

прослеђен чланству. Такође, одложен је 
дуго очекивани састанак Координационог 
тела репрезентативних удружења, и до 
окончања ванредног стања није заказан 
нови. Управни одбор донео је одлуку по 
којој се рад радних тела Удружења наставља 
путем интернета. Нови веб-сајт је убрзо 
постављен заједно са одељком Вир(т)уелни 
УЛУС, где је вођен посебан програм током 
периода карантина. Формирана је група УЛУС 
65+ за помоћ старијим колегама којима је 
кретање било ограничено. Пошто је Градски 
секретаријат за културу отказао већ расписан 
годишњи конкурс, УЛУС је упоредо са другим 
уметничким удружењима упутио Апел 
ресорним институцијама и стручној јавности 
захтевајући мере помоћи за уметнике који 
су услед пандемије остали без прихода. 
Формиран је Кризни штаб који се састојао од 
представника различитих удружења (НКСС, 
УЛУС, СУЛУВ, Станица – сервис за савремени 
плес, AICA, итд.) који је континуирано деловао 
све време пандемије. Прва заједничка 
активност била је спровођење анкете о 
ефекту КОВИД-19 на живот и рад уметника. 
Њени резултати помогли су да се стекне 
прави увид у веома сложену ситуацију у којој 
су се нашли уметници, услед отказивања 
културних догађаја и изостанка помоћи. 
Кризни штаб покренуо је и иницијативу 
за формирање Фонда солидарности који 
би укључио више уметничких удружења, а 
упоредо се вршио додатни притисак на Владу 
и ресорна министарства за исплату помоћи 
уметницима и омогућавању других олакшица. 
Координационо тело репрезентативних 
удружења у култури такође је усагласило 
заједнички Апел Министарству културе и 
информисања којим се тражи помоћ за 
самосталне уметнике. Група окупљена око РГ 
за фер праксу саставила је још један допис 
који је у име УЛУС-а упућен Влади Србије 
и Савету за креативне индустрије. УЛУС је 
заједно са другим удружењима 30. априла 
2020. упутио нови Апел – Култура за све! 
Достојанствен рад за све!, а поводом 1. маја 
постављени су транспаренти у излозима 
Галерије УЛУС. Градимир Рајковић дао је 
оставку на место члана Управног одбора.

/ Извештаји органа и тела Управни одбор
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КАФЕ КУХИЊА - Простор на горњем нивоу 
Павиљона „Цвијета Зузорић” испред 
канцеларије рачуноводства, који је већ 
дуже време био ван функције, адаптиран 
је и реновиран за потребе кафе кухиње и 
одржавања састанака чланства уз помоћ 
донација чланова органа и тела и ангажман 
Организационог тима Бијенала младих и 
иницијативе УЛУС Младих

УЛУС ИНФО Центар – Започет је процес 
благе модификације простора галерије 
„Београдска разгледница” (сегмент Галерије 
УЛУС) да би се креирао информативни пункт 
како за чланове који не користе електронске 
медије тако и шире јавности о актуелним 
програмима и конкурсима Удружења, 
дистрибуирали каталози, публикације и сл.

РЕДАКЦИЈА УЛУС:  Уредништво БЕТОН-а 
- културног додатка дневног листа Данас 
који излази сваког трећег четвртка у месецу, 
УЛУС-у је понудило простор за објављивање 
текстова којима би удружење информисало 
јавност о свом раду. У току 2020. Редакција 
УЛУС-а објавила је 8 текстова чији су аутори 
били чланови уредништва (В. Рамујкић, 
Данило Прњат, Исидора Илић, Милица 
Лапчевић, и други), а у неким случајевима 
сарадници (Наталија Церовић, Бранислав 
Димитријевић, Мирјана Драгосављевић). 
Редакција је координисала Фељтон о статусу 
самосталних уметника, који је кроз серију од 
6 интервјуа са члановима удружења којима 
се јавно залагало за побољшање статуса 
уметника реализовала Уна Милетић, такође у 
дневном листу Данас.

САРАДЊЕ И УГОВОРИ: У току 2020. 
године остварена је сарадња са другим 
организацијама и институцијама по разним 
основама и потписани су споразуми са:
• Савезом удружења ликовних уметника 

Војводине о програмској сарадњи / 
25.04.2020.

• Асоцијацијом НКСС, СУЛУВ-ом, Удружењем 
АИКА, Станица ‒ сервис за савремени 
плес и БАЗААРТ о покретању Фонда 
солидарности културних радница и 
радника Србије / 03.07.2020;

• Гранским синдикатом за културу, 
уметност и медије КУM „Независност” / 
31.10.2020.

• Са Факултетом драмских уметности 
у Београду потписан је Уговор о 
обезбеђивању стручне обуке и праксе за 
студенте без заснивања радног односа / 
04.10.2020.

САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ:  У току 2020. 
године УЛУС је издао тринаест саопштења 
за јавност, од којих је четири потписано са 
другим организацијама:
• Апел Министарству културе и 

информисања и Градском секретаријату 
за културу за подршку уметницима / 
23.3.2020.

• Предлог Удружења ликовних уметника 
Србије о пакету мера за самосталне 
уметнике током ванредног стања Влади 
Републике Србије / 12.4.2020.

• Култура за све! Достојанствен рад за 
све! ‒ заједнички апел са Асоцијацијом 
независне културне сцене Србије, 
Удружењем критичара ликовне уметности 
АИКА Србија, Савезом удружења ликовних 
уметника Војводине, удружењима Станица 
‒ центар за савремени плес, Базаарт, 
Српским ПЕН центром и др. / 30.4.2020.

• Јавно саопштење поводом конкурса BWF 
/ 5.6.2020.

• Саопштење за јавност поводом оснивања 
Фонда солидарности културних радника и 
радница Србије / 13.7.2020.

• Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић” 
јесте УЛУС / 14.7.2020.

• Саопштење поводом уништавања 
културног идентитета у Апатину (Вајарска 

обради, коришћењу и заштити података о 
личности / 30.11.2020.

• Правилник Бијенала младих / 17.12.2020.

СУДСКИ ПРОЦЕСИ: 
Ништавост одлука Скупштине од 21.12.2013. 
/ У септембру 2020. године Удружењу је 
стигла пресуда Вишег суда у Јагодини којом 
је окончан спор између УЛУС-а и М. Денков-
Мраовић. Потврђена је пресуда Првог 
основног суда у Београду из 2018. године 
којом се утврђује апсолутна ништавост 
одлука Скупштине УЛУС-а одржане 21. 
децембра 2013. године. Управни одбор 
је сходно законској обавези преузео 
одговорност за спровођење судске 
пресуде, формиравши комисију од својих 
представника (М. Ердеш, В. Клачар, В. 
Рамујкић) која би са другом страном у 
процесу (М. Денков, Д. Крнајски, Мирољуб 
Филиповић-Филимир) требало да дође до 
задовољавајућег решења у општем интересу 
УЛУС-а. Договорено је да правници УЛУС-а 
на основу постојеће документације израде 
хронолошки преглед догађаја којим би се 
на објективан начин представили узроци 
и историјат седмогодишњег спора, што је 
требало да послужи као основ за састављање 
обострано усаглашеног саопштења чланству. 
Међутим, када је Управни одбор дошао до 
сазнања да се М. Денков, без обавештавања, 
уписала у АПР као правни заступник УЛУС-а, 
чланству је прослеђено саопштење које су 
припремили правници УЛУС-а.

секција) / 19.7.2020.
• Јавна реакција поводом саопштења 

Министарства културе и информисања, са 
Асоцијацијом независне културне сцене, 
СУЛУВ-ом и Удружењем АИКА Србија / 
16.10.2020.

• Јавни позив на скуп подршке уметничкој 
групи Момци и Галерији „Стара 
капетанија” од 16.10.2020. Протест је 
одржан 18.10.2020.

• Јавно саопштење поводом уклањања 
радова са изложбене поставке у Музеју 
савремене уметности / 31.10.2020.

• Јавно саопштење поводом затварања 
Фонда солидарности културних радница 
и радника Србије, Асоцијација Независна 
културна сцена Србије, УЛУС, СУЛУВ, 
НКСС, Станица ‒ сервис за савремени 
плес, БАЗААРТ, Међународно удружење 
ликовних критичара секција Србија ‒ 
АИКА / 20.11.2020.

• Захтев за хитну реакцију Министарства 
културе и информисања против насиља 
над уметницима и културним радницима 
у Републици Србији, УЛУС, НКСС, СУЛУВ и 
АИКА / 26.11.2020.

• Саопштење Удружења ликовних уметника 
Србије поводом напада на драмске и 
филмске уметнике / 7.12.2020.

ДОПИСИ ЈАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА:
• Службена белешка са састанка са 

Градским секретаром за културу / 
8.6.2020.

• Службена белешка са састанка са 
представницима Сектора за савремено 
стваралаштво МКИРС / 7.7.2020.

• Захтев за давање на увид планова 
реконструкције УП „Цвијета Зузорић” 
упућен Заводу за заштиту споменика 
културе Града Београда / 16.7.2020.

• Допис градском секретару за културу 
Ивану Карлу поводом његове изјаве од 
18.7.2020. / 20.07.2020.

• Предлог за регулисање повлашћеног 
превоза за самосталне уметнике упућен 
Координационом телу репрезентативних 
удружења у области културе (РГ 
Самосталци) / 19.8.2020.

• Службена белешка са састанка у 
Министарству културе и информисања 
са представницима Сектора за заштиту 
културног наслеђа и представницима 
Завода за заштиту споменика Града 
Београда / 28.8.2020.

• Допис Управи за сарадњу са црквама и 
верским заједницама у вези са отписом 
дуга за свештена лица (РГ Самосталци) / 
6.10.2020.

• Допис Министарству културе и 
информисања са захтевом за 
расписивање Конкурса за откуп 
уметничких дела у 2020. години; исти 
допис прослеђен је на адресе преко 25 
институција културе широм РС / 23.11.2020.

• Позив кабинету МКИ за посету Јесењој 
изложби и предлог за састанак / 
20.11.2020.

• Захтев Министарству финансија за 
промену Закона о дохотку грађана / 
26.11.2020.

• Службена белешка са састанка 
представника Удружења ликовних 
уметника Србије са представницима 
Министарства културе и информисања РС 
/ 14.12.2020.

• Предлози Министарству културе и 
информисања за пореске и економске 
мере у области ликовног и визуелног 
стваралаштва (РГ за фер праксе) / 
15.12.2020.

• Предлог УЛУС-а за решавање дуговања 
самосталних уметника упућен 
Министарству културе и информисања 
(РГ Самосталци) / 18.12.2020.

• Решавање имовинско-правних 
проблема везаних за просторе УЛУС-а, 
Министарству културе и информисања / 
31.12.2020.

ВАЖНИЈЕ ОДЛУКЕ:
• Одлука о оснивању радних група и 

усвајање правилника о координацији 
радних група / 22.1.2020.

• Одлука о вођењу и администрирању 
интернет налога УЛУС-а на друштвеним 
мрежама којом Управни одбор даје 
овлашћење за вођење и администрирање 
званично активиране налоге УЛУС-а на 
друштвеним мрежама: Facebook, Insta-
gram, Twitter, Yоutube, Sound Cloud, у циљу 
адекватне комуникације са чланством и 
са широм јавношћу / 17.4.2020.

• Одлука о раду и одлучивању органа, тела 
и секција УЛУС-а током ванредног стања 
којом се омогућава СВИМ органима, 
телима, секцијама и радним групама као 
организационим јединицама УЛУС-а да 
организују свој рад и одлучивање ВАН 
ПРОСТОРИЈА УЛУС-а (на даљину) путем 
електронских средстава комуникације. 
Рад и одлучивање на седницама и 
састанцима органа, тела, секција и 
радних група који се организују путем 
електронских средстава комуникације 
документују се и верификују на начин 
којим се недвосмислено утврђује кворум, 
вођење и начин одлучивања у складу са 
статутом и другим општим актима УЛУС-а. 
/ 14.4.2020.

ПРАВИЛНИЦИ:
• Правилник о координацији радних група 

/ 22.1.2020.
• Правилник Пролећне изложбе / 19.2.2020.
• Правилник Фонда солидарности УЛУС-а / 

1.6.2020.
• Правилник Фонда солидарности 

културних радница и радника Србије / 
3.7.2020.

• Правилник о напуштеним уметничким 
делима / 3.8.2020.

• Пословник о раду комисије за 
утврђивање статуса самосталног 
ликовног уметника / 30.11.2020.

• Правилник о евиденцији, прикупљању, 

Финансијски извештај за 2020.
Пренос из 2019: 462.600,00

ПРИХОДИ (РСД)

Чланарине: 1.248.500,00
Котизације: 684.400,00 
Ауторски сервис: 310.000,00 
Поверени послови: 4.120.500,00 

Приход од пројеката: 2.523.140,00 
Министарство културе:

1) Конкурс Савременог стваралаштва:
• Програм у Галерији УЛУС - 500.000,00 
• Програм УП Цвијета Зузорић - 

500.000,00 
2) Конкурс међународне сарадње:

• Дебатни програм - 200.000,00 (због 
короне пребачено за 2021.)

Фондација за отворено друштво:
• Дебатни програм - 1.072.000,00 

Гете Институт:
• За опрему - 235.140,00 

(по појединачним пројектима чланова где 
је УЛУС био носилац одобрено је 3.350.000,00 
РСД, што није уклључено у приходе)

Пословно техничка сарадња:
• ЛУКАС - 288.000,00 

Донације: 191.759,00
Продаја каталога: 62.560,00 
Доходак из Фонда солидарности КРРС: 
41.562,50 

УКУПНО ПРИХОДИ:  10.395.621,50 

РАСХОДИ (РСД)

Исплате запосленима - 5.739.316,00
• Из поверених послова - 2.320.500,00 
• Из основних прихода УЛУС-а - 

2.735.956,60 
• Из пројеката - 175.316,00 
• Превоз запослених: 281.810,00

Текући трошкови - 1.747.600,00 
• Струја - 850.000,00 (МКИ)
• Вода - 10.000,00 (МКИ)
• Чишћење - 216.000,00 (СОПСТВЕНИ)
• Кафа, вода - 65.000,00 (СОПСТВЕНИ)
• Грејање - 458.000,00  (дуг из 2018. и 

2019.)
• УП-ЛИНК (аларми) - 81.600,00

Хонорари: 718.000,00  
(поверени послови)
• Одржавање базе података - 48.000,00 
• Правници (2) - 300.000,00
• Књиговодствена агенција - 250.000,00
• Чланови статусне комисије (4) - 

120.000,00 

Услуге: 737.308,00
• Израда и одржавање вебсајта и два 

под-домена (УЛУС МЕДИА, Тријенале 
графике, Бијенале младих) - 137.000,00

• Снимање и лајв стрим догађаја 
(Дебатни програм) - 134.500,00

• Учесници Дебатног програма (26) - 
415.108,00

• Аудио-видео продукција (Пролећна 
изложба) - 11.700,00

• Награде у оквиру изложбе Вајари/ке 
Србије (3) - 39.000,00

• Трошкови штампе - 535.472,36
• Каталог Пролећне изложбе - 71.240,00
• Годишњак - 242.110,00
• Каталог Јесење изложбе - 90.000,00
• Трошкови штампе / Фотокопирница 

Студент - 35.000,00
• Штампа разних врста пратећег 

материјала за изложбе - 41.277,00
• Банери за изложбе - 53.445,36 
• ЦИП - 2.400,00
• Трошкови канцеларијског материјала - 

145.000,00 (ПП)

Опрема: 382.570,00 
• 2 компјутера, НАС сервер, пројектор и 

осветљење (Гете институт) - 235.140,00
• Лаптоп, пројектор, рутер и микрофон 

(МКИ) - 147.430,00

Опрема простора: 86.809,12 
• Инфо ПУЛТ - 20.209,12
• Кафе кухиња - 13.500,00 (сто и клупе)
• Електричарски радови - 16.500,00 

(Кафе кухиња)
• Депо - 36.600,00 (израда полица)

Транспорт радова: 34.996,00 (МКИ)

Судске одштете:
По тужби Мирјане Денков Мраовић - 
120.000,00

УКУПНО РАСХОДИ: 10.021.338,00
САЛДО: 374.283,50

ФОНДОВИ СОЛИДАРНОСТИ:
Фонд солидарности УЛУС-а:
Донације: 258.749,00 РСД
Исплаћено: 119.232,00 РСД
Стање: 139.517,00 РСД

Фонд солидарности културних радника 
и радница Србије:
Донација: 597.162,50 РСД
Исплаћено (19 чланова): 555.600,00 РСД
За УЛУС (7%): 41.562,50 РСД
 
ДУГОВАЊА:
• Грејање - 450.000,00 РСД
• Потраживање по основу закупа за 

Галерију УЛУС- 10.357.288,00 РСД

Донације удружењу: 
Весна Клачар Недимовић (скенер и 
екстерни хард диск), Ант компјутерс 
(лаптоп), Габриела Васић (9 панела); 
Новчане донације: Ненад Костић, Невена 
Поповић, Данило Прњат, Војислав 
Клачар, Срђан Вукајловић, Александра 
Костић Димитријевић, Драгана Б. 
Стевановић, Радивоје Марковић и 
многи други који су желели да остану 
анонимни.  

Уметнички савет УЛУС-а је конституисан 7. 
јануара 2020. године, и у почетку чинило 
га је седам чланова: Гордана Белић 
(председница), Данило Прњат (заменик 
председнице), Наташа Кокић, Јованка 
Младеновић, Сања Томашевић, Симонида 
Радоњић и Кристина Ристић. Гордана Белић 
је 24. јануара 2020. поднела оставку на место 
председнице и члана Уметничког савета, а 
на функцији ју је заменио Данило Прњат 
(до 1.11.2020.), док је Наташа Кокић изабрана 
за заменицу председника. Симонида 
Радоњић је 2. октобра 2020. године поднела 
оставку на место члана, тако да од тада 
Савет функционише са 5 чланова.У току 
2020. године Уметнички савет је одржао 
24 састанка и његове главне активности 
односиле су се на: (1) реализацију излагачког 
програма УЛУС-а током 2020. године који 
је   Савет већ усвојиo у ранијем мандату, (2) 
увођење нових модела у традиционалне 
формате изложби ‒ Пролећна, Јесења и 
Изложба самосталаца, (3) изградњу нових 
програмских јединица – Бијенала младих, 
кроз сарадњу са студентима и младим 
уметницима из редова нових чланова, (4) 
процесуирање жалби за пријем у чланство 
из 2019, (5) рад на професионализацији 
и осавремењавању начина комуникације 

програма Удружења (увођење 
професионалне стандардизације процеса 
аплицирања за изложбе, допуне правилника 
изложби, унапређење односа са јавношћу 
– мејлчимп систем информисања, нови 
веб-сајт, изградња листе контаката медија 
итд.), (6) истраживање мишљења чланства 
(анкета прослеђена чланству да би се на што 
демократичнији начин приступило изградњи 
програма у 2021. години), (7) жирирање 
нових чланова 2020. (изузетно велики број 
нових кандидата као последица покретања 
пројекта Бијенала младих и Иницијативе 
УЛУС Младих), (8) организацију изложбе 
награђених традиционалним УЛУС-овим 
наградама (Златно длето, Златна игла, Златна 
палета и Награда за проширени медиј) у 
Галерији УЛУС и Награде за животно дело, 
(9) организацију продајне новогодишње 
изложбе и преуређење ИНФО Центра 
УЛУС-а у Кнез Михаиловој улици, уз помоћ 
осталих чланова органа и тела Удружења, 
(10) организацију изложбе НОВИ ЧЛАНОВИ 
у сарадњи са кустоскињом Удружења, 
(11) рад на потраживању средстава за 
продукцију програма (апликације за локалне 
и међународне конкурсе, спонзорства и 
осигурање изложби), (12) расписе конкурса и 
креирање предлога програма за 2021. годину, 

ИЗВЕШТАЈ УМЕТНИЧКОГ САВЕТА (13) рад на уређењу каталога већег броја 
групних изложби и изради Годишњака – 
годишњег свеобухватног каталога програма 
Удружења.

Поред отежавајућих околности ‒ рада у 
условима пандемије, изостанка средстава 
за програме и минималног броја чланова 
овог тела Удружења, УС се трудио да изађе 
у сусрет свим потребама за излагањем 
чланова Удружења и да одржи високи ниво 
квалитета изложби. Успешности програма 
допринела је и велика помоћ чланова 
Удружења, кустоса (историчара уметности 
Мирјане Драгосављевић, Маје Ћирић 
и Лава Мреновића) и широког спектра 
сарадника из поља савремене уметности 
укључених у програм (нарочито у едукативни 
део пројекта Јавне припреме ‒ Бијенале 
младих), наклоност медија у праћењу 
програмских активности (стандардизован 
је начин комуникације са медијским кућама 
и креирана је листа од 550 контаката 
медија и новинара), спонзора, институција 
и стручњака из различитих области који 
су волонтерски уступили своје знање и 
материјалне ресурсе. Упркос пандемији, 
број посетилаца на изложбама је значајно 
повећан, а информације о изложбама, 
нарочито групним, излазиле су просечно 
у двадесетак медија. Рекордну посећеност 
имала је Јесења изложба која је забележила 
у просеку 60 посетилаца дневно.

Уметнички павиљон „Цвијета 
Зузорић“ 
1. Сведочанство времена, изложба радова 

са Ликовне колоније „Делиблатски 
песак”, 16. јануар – 9. фебруар;

2. Нови чланови УЛУС-а 2019, 13. фебруар – 
1. март;

3. Слика Србије 2020, изложба Сликарске 
секције, 5–22. март / продужетак 14–20. 
мај;

4. Где будућност почиње? Пролећна 
изложба 2020, 30. мај ‒ 26. јун;

5. Атлас честица – Да ли си предвидљив/а? 
изложба Секције проширених медија, 2. 
јул ‒ 31. јул;

6. Бијенале младих – Јавне припреме, 1‒30. 
август;

7. Вајари/ке Србије, 5. септембар ‒ 4. 
октобар;

8. Нећу може хоћу мора, изложба 
самосталних уметника, 15. октобар – 5. 
новембар;

9. Уплетени, Јесења изложба, 12. новембар 
– 6. децембар, продужено трајање до 12. 
јануара 2021.

Мала сала УП „Цвијета Зузорић“ 
1. Скулптура у дрвету – Калемегдан, 

изложба Вајарске колоније, 11–23. 
фебруар;

2. Обликовање мисли, самостална изложба 
скулптура Ине Мартиновић, 14‒26. јануар;

3. Изложба уметника чланова Клуба 
ветерана УЛУС-а, 28. јануар – 9. фебруар.

Галерија УЛУС
1. Иван Миленковић, 22. јануар – 4. фебруар
2. Уна Новосел, 5 – 18. фебруар
3. Санда Ристовски Грлић, 19. фебруар – 3. 

март,
4. Уметнички рад је РАД! / интервенција на 

излозима галерије током пандемијске 
кризе, 1  – 18. мај

5. Вук Вучковић и Петар Сибиновић, 19. мај 
– 2. јун

6. Никола Милекић, 3 – 16. јун
7. Момчило Антоновић, 17 – 30. јун
8. Сретко Дивљан, 1 – 14. јул
9. Раде Марковић и Драган Јовићевић 

Мацола, 15 – 28. јул
10. Татјана Николајевић Веселинов, 21. 

август – 3. септембар
11. Антанасије Пуношевац, 16 – 29. 

септембар

12. Јовица Дејановић, 30. септембар – 13. 
октобар

13. Милан Сташевић, 14 – 27. октобар
14. Љиљана Бурсаћ, 28. октобар – 10. 

новембар
15. Драгана Јокић, 11. новембар – 1. децембар
16. Марија Бојовић, 2 – 22. децембар
17. Драгиша Ћосић, 23. децембар – 19. јануар 

2021.

Доњи ниво галерије УЛУС
• Децембарски салон – продајна изложба 

чланова УЛУС-а

Продајни део Галерије УЛУС
је освежен уградњом покретних паравана, 
а у току је рад се на оспособљавању 
простора за додатну функцију - Инфо 
центар УЛУС-а. 

Виртуелне изложбе
1. Корона биоскоп, радови чланова 

Удружења, 5.април – 6. јуни
2. Уметнички рад је РАД! Изложба на тему 

рада у уметности, отворена виртуелна 
изложба 1. маја

3. Четврто међународно тријенале 
графике, отворена виртуелна изложба 
30. маја

Говорни програми                                                                                                                                        
1. Јавна дебата ”Место уметности и 

уметника у актуелном друштвено 
политичком контексту”, 23. октобар, део 
Дебатно-истраживачког програма “Ка 
хоризонталности у уметности”

2. Јавна дебата ”Уметност и образовање”, 
22. децембар, део Дебатно-истраживачког 
програма “Ка хоризонталности у 
уметности”

3. Конференција “Нови свет уметности: 
манифестације и услови једнакости 
у визуелним уметностима”, 3. и 4. 
децембар, међународна конференција, 
(сарадња са УНЕСКО Катедром за 
културну политику и менаџмент 
Универзитета уметности у Београду)

Изложбени програм у 2020. годиниulus.upravniodbor@gmail.com

/ Извештаји органа и тела Уметнички савет
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Награде
Награђени уметници на  
УЛУС-овим изложбама
Пролећна изложба 2020:
Жири у саставу: Марија Каузларић, Сања 
Томашевић и Мирослав Карић (AICA)
Лауреат Пролећне изложбе: Владимир 
Бјеличић
 
Јесења изложба 2020:
Жири у саставу:  Симона Огњановић (AICA), 
Наташа Кокић и Драгана Стевановић
Лауреат Јесење изложбе: Немања Лађић
 
Вајари-вајарке Србије 2020:
Жири у саставу:  Гордана Каљаловић, 
Гордана Добрић (AICA) и Гордана Белић
Награђени уметници: Лана Васиљевић, 
Павле Радовић и Ана Вујовић

Годишње награде УЛУС-а  
(за целокупни програм у оба 
излагачка простора):

Златна палета / Жири у саставу: Jелена 
Аранђеловић, Анита Бунчић, Андријана 
Бугарић, Марија Каузларић и Кристина 
Ристић

Златно длето / Жири у саставу: Милица 
Ружичић, Срђан Вукајловић и Слободан 
Дане Стојановић

Златна игла / Жири у саставу: Јованка 
Младеновић, Сузана Вучковић и Милош 
Ђорђевић

Награда за проширене медије / Жири у 
саставу: Душан Радовановић, Весна Весић и 
Војислав Клачар 

Додељене награде:
Златна палета: Никола Џафо
Златно длето: Ивана Милев
Златна игла: Ненад Зељић
Златна награда за проширене медије: 
Бојан Ђорђев и Синиша Илић

Конкурсне пријавеНови чланови  
Сликарска секција: 
Аида Цамовић, Алекса Јовановић, 
Александра Ђукић, Александра Вуксановић, 
Ана Ивановић, Ана Мутавџић, Андреј 
Чикала, Биљана Миленовић, Данијела 
Кнежевић, Даринка Поп Митић, Давуд 
Турковић, Филип Ристић, Горан Митић, 
Ивана Јелић, Ивана Куцина, Јелена 
Везмар, Јелена Враговић, Јевросима 
Лукић, Јована Штиковац, Јована Вишњић, 
Кристина Бајило, Лазар Шошевић, Лејла 
Никшић Слезовић, Људмила Богајева, 
Марија Станковић, Милан Алексић, Милан 
Кацевски, Милан Марковић, Милица 
Николчић, Милица Поповић, Миљана 
Николић, Миња Пољак, Мирослав 
Јовановић, Нађа Миливојевић, Невена 
Живковић, Нина Пухар, Рада Вукашиновић, 
Смиљана Вуковић, Софија Булог, Стефан 
Лукић, Сузана Вукићевић, Тања Рајковић, 
Татјана Јованчевић, Теодора Николић 
(р.1998), Теодора Николић (р.1996), Тијана 
Маркочевић, Тијана Пејовић, Томица 
Радуловић, Владимир Ивановић, Владимир 
Миљковић, Владимир Секулић, Жељко 
Радовић, Зорана Милићевић и Зорица 
Никић.

Вајарска секција: 
Драган Рајшић, Ивана Башић, Катарина 
Јовановић Аллфа, Марија Рајшић, Ненад 
Гајић, Тамара Драган, Татјана Каравелић, 
Тијана Цветковић и Елена Златковић 
Атрашкевич.

Графичка секција: 
Јован Турчиновић и Никола Павловић.

Секција проширених медија: 
Александар Ракезић, Ана Крстић, Ана 
Виленица, Драган Илић, Јелисавета Рапајић, 
Марија Кућан, Милан Ђорђевић, Никита 
Живановић, Никола Замуровић и Звонко 
Петровић.

Уметници и уметнице примљени у 
чланство по позиву:  
Данило Крстајић, Рена Редле (Rena Rädle) и 
Ноа Трајстер (Noa Treister).

In Memoriam
Зоран Фуруновић, Љубиша Ђурић, Мима Орловић, Сузана Кубинец, Бранислав 
Макеш, Љиљана Блажеска, Миливоје Новаковић Кањош, Драгана Илић и Велизар 
Крстић.

фондација/конкурс назив пројекта припремали Р

МКИ / Савремено 
стваралаштво

Годишњи програм 
Галерије УЛУС

Оливера Вукотић, Уметнички 
савет



МКИ / С. стваралаштво Годишњи програм УП 
Цвиета Зузорић

О. Вукотић, Уметнички савет 

МКИ / С. стваралаштво Јавне припреме Бијенала 
младих

Јелена Весић, Уметнички 
савет



МКИ / Дигитализација Дигитални УЛУС Г. Васић -

МКИ /Међународна 
сарадња

Дебатно-истраживачки 
програм

В. Рамујкић, И. Илић, А. 
Ајдуковић



Секретаријат за културу / 
Савремено стваралаштво

Годишњи програм 
Галерије УЛУС

Уметнички савет, В. 
Рамујкић, Г. Васић

-

СЗК / С. стваралаштво Годишњи програм УП 
Цвиета Зузорић

Уметнички савет, В. 
Рамујкић, Г. Васић

-

СЗК / С. стваралаштво Јавне припреме - 
Бијенале младих

Уметнички савет, Јелена 
Весић, Г. Васић

-

СЗК / С. стваралаштво Награде УЛУС-а Уметнички савет -

СЗК / С. стваралаштво Артикулиши апликацију Г. Васић -

СЗК / С. стваралаштво Дигитални УЛУС Г. Васић -

СЗК / С. стваралаштво Г. програм за Галерију 
Камера

Никола Радић Луцати -

Фондација за отворено 
друштво

Дебатно-истраживачки 
програм

В. Рамујкић, И. Илић, А. 
Ајдуковић



Фонд Владе Немачке/
GOETHE

УЛУС - кризни сценарио В. Рамујкић, Н. Поповић, М. 
Путник, М. Ердеш



UNESCO / Фонд yа 
културну разноликост

Јачање ликовне 
уметности у Србији кроз 
одрживе економске 
моделе култ. политике

РГ за фер праксе, А. 
Ајдуковић, Х. Микић

-

ECF – Culture of solidarity ART WORK IS WORK В. Рамујкић, М. Ђорђевић, Д. 
Прњат, З. Пантелић (СУЛУВ)

-

ECF – Culture of solidarity European citizen media Г. Васић -

PRINCE CLAUS FOUNDATION 
(NL) / Конкурс за младе

Бијенале младих - јавне 
припреме

Д. Прњат, Б. Рамујкић,  Г. Васић -

ТЕЛЕНОР Видљивост невидљивих Г. Васић -

Министарство правде Дебатно-истраживачки 
програм

В. Рамујкић -

Министарство правде Дигитални УЛУС Г. Васић -

Деск Креативна Европа / In 
House обука

М. Путник, М. Ђорђевић, Н. 
Поповић, В. Рамујкић



Конкурс Америчке 
амбасаде

Заштита архиве и 
уметничке збирке УЛУС-а - 
100 год. борбе за уметност 
и права уметника

Н. Поповић, Јелена Манолчев -

Платформа Заједничко Простори културе за све Б. Рамујкић, Н. Поповић -

ИЗВЕШТАЈ 
НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА
Надзорни одбор је од јануара до средине 
септембра 2020. радио у пуном саставу: 
Невена Поповић (председница), Ранко 
Травањ (заменик), Исидора Илић, Драгана 
Јокић и Ана Милосављевић. Драгана Јокић 
поднела је оставку у септембру 2020. 
године.

У складу са надлежностима које су 
дефинисане Статутом УЛУС-а, Надзорни 
одбор се у претходном периоду бавио 
финансијским пословањем Удружења, 
смањивањем расхода (прелазак на 
електронско пословање због мањих 
банкарских провизија, раскид уговора 
са Ла Фонтаном, смањење рачуна за 
телекомуникационе услуге, ревизија 

ИЗВЕШТАЈ СТАТУТАРНЕ 
КОМИСИЈЕ и Радне групе за организациону 
структуру УЛУС-а, Статут и правилнике
Радна група за организациону структуру 
УЛУС-а, Статут и правилнике формирана је 
на првом заједничком састанку свих oргана, 
тела и чланова Удружења одржаном у 
јануару 2020. године. Већ у фебруару радној 
групи су се, на иницијативу С. Вукајловића, 
прикључили чланови Комисије за статут. 
Резултат заједничког рада требало би да буде 
предлог за бољу организацију Удружења (уз 
повећано добровољно учешће чланова) и 
предлог новог Статута.

Од првог састанка групе 5. фебруара 
одржано је 16 састанака, а најактивнији 
период је био током априла и маја 2020. 
(период карантина). Овим састанцима су 
претходили радни састанци у смањеном 
саставу на којима су обликоване прве 
верзије предлога које су касније дорађиване 
на састанцима у проширеном саставу.

Састанци су одржавани путем видео 
конференција у различитим саставима 
и присуствовало им је у просеку између 
2 и 5 чланова (Невена Поповић, Милена 
Путник, Весна Мартиновић Маровић, Ана 
Пиљић, Кристина Ристић, Габриела Васић, 
Раде Марковић, Драгана Б. Стевановић, 
Вахида Рамујкић, Миодраг Варгић и Срђан 
Вукајловић), а до сада је урађено следеће:

Написани су предлози следећих делова 
Статута: Опште одредбе и Циљеви и Задаци, 
О Чланству и Унутрашњој организацији 
УЛУС-а.

Започети су предлози делова Статута који 
се односе на: Суд части, секције Удружења и 
обавештавање чланства.

Написани правилници: Правилник Фонда 
солидарности, Правилник о раду Комисије за 
утврђивање статуса самосталног уметника, 
Правилник о заштити личних података и 
Правилник Бијенала младих.

У раду су: Правилник за рад Радних група 
Удружења, Правилник о раду Суда части, 
Предлог Правилника изложбе Вајарске 
секције, Правилник о раду секција и 
Протокол о изложбама.

У наредном периоду као најважнији задатак 
издвајамо рад на Протоколу о изложбама за 
чије осмишљавање је потребно ангажовање 
већег броја учесника. Очекивање групе је 
да нови предлог Статута буде завршен до 
следеће Скупштине УЛУС-а почетком 2021. 
године.

облике блажег вређања Органа, Тела и 
чланова Удружења који се одвијају у јавном 
простору и на друштвеним мрежама.
Мера се у писменом облику саопштава 
члану УЛУС-а и објављује се на првом 
следећем састанку Управног одбора УЛУС-а.
Уколико лице коме је изречена ова мера 
настави да врши повреде Статута или 
Кодекса професионалне етике, Суд части 
против тог лица покреће поступак за 
утврђивање одговорности и ако је потребно 
изриче меру опомене, јавне опомене, јавне 
опомене (строге) или искључења.                                                                         
Затим је у односу на стари Правилник о 
раду Суда части мера јавне опомена боље 
дефинисана и степенована.

Члан 18
Мера јавне опомене саопштава се 
члану УЛУС-а, објављује се на првом 
следећем састанку Управног одбора 
УЛУС-а и прослеђује се свим члановима 
Удружења електронском поштом. Ова мера 
подразумева забрану учествовања у раду 
Органа и Тела Удружења у трајању од три 
године.

Члан 19
Мера јавне опомене (строга) саопштава се 
члану УЛУС-а, прослеђује се свим члановима 
Удружења електронском поштом и читањем 
на првој наредној Скупштини Удружења.  
Одлука се објављује у целини или 
делимично, како у изреци одлуке одреди 
Суд части.
Ова мера подразумева забрану учествовања 
у раду Органа и Тела Удружења у трајању од 
три године.
Радило се и на рангирању прекршаја по 
снази да би се олакшала процена тежине 
прекршаја, потом одређивање мере коју 
би евентуално требало изрећи, али и да 
би се прекршаји превенирали. Суд части 
је у обавези да разматра све разлоге и 
околности пре изрицања било које мере, а 
наведени прекршаји могу, али и не морају 
да произведу поменуте мере.                                                                                                                                           

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ СУДА 
ЧАСТИ

Рангирање прекршаја по снази:
1. Опомена: нарушавање интегритета 

чланова Удружења, омаловажавање, 
вређање, понижавање, ширење гласина, 
вршење притиска за остварење личних 
интереса, дискредитовање уметничког 
рада других, неколегијално понашање, 
протекционизам;

2. Јавна опомена:
• неовлашћено коришћење веб-

сајта Удружења, Фејсбук  странице 
Удружења или Фејсбук странице 
секција Удружења, ширење  
неоснованих тврдњи и информација 
о раду Органа и Тела Удружења као и  
неовлашћено изношење информација 
о пословању УЛУС-а у јавност;

• стицање материјалне користи и 
престижа на рачун колега;

3. Јавна опомена (строга): дискриминација, 
етикетирање, мобинг, непотизам, уцене, 
иницирање насиља на друштвеним 
мрежама и у медијима, претње и уцене, 
злоупотреба медијског утицаја ради 
омаловажавања рада или  личности 
колега, сви други облици нечасних 
утицаја који воде кршењу стручних 
критеријума и стандарда у обављању 
уметничких и стручних послова, 
саботирање комуникацијских канала 
Удружења, деловање против интереса 
Удружења, унижавање угледа Удружења у 
јавности;

4. Искључење из чланства: хајка, позив 
на насиље и линч, говор мржње, 
застрашивање, претње физичким 
нападом или сам физички напад, 
шпекулативни послови и сваки 
други облик понашања који изазива 
финансијску и материјалну штету 
удружењу или колегама, проневера новца  
или крађа идентитета Удружења (лого, 
печат, документа, нелегално  уписивање у 
АПР и сл.);

Ови облици понашања се односе и на 
понашање на друштвеним мрежама чланова 
Удружења. 

рачуна за услуге Водовода), решавањем 
захтева секција и појединаца, судском 
пресудом у вези са радним местом 
Снежане Милуновић, проблемима у вези 
са уплатом доприноса за самосталне 
уметнике, контролом уплате ковид помоћи 
самосталним уметницима и запосленима 
у УЛУС-у, жалбама везаним за рад Статусне 
комисије које су упутиле кандидаткиње 
за стицање статуса самосталног уметника, 
процедурама у вези са заштитом података 
о личности, приговорима групе чланова 
у вези са традиционалним наградама 
УЛУС-а, припремом Скупштине. О свим 
активностима постоји писана документација 
(записници и извештаји Надзорног одбора).

Сви чланови Надзорног одбора редовно 
плаћају чланарине. За своје ангажовање у 
радним групама, дебатним програмима и за 
обављање других задатака у Удружењу нису 
примали новчане накнаде, већ када је за то 
постојао основ, новац је преусмераван на 
радну заједницу и њихове плате.

Од Конститутивне седнице 9.1.2020. Суд 
части ради у саставу Миодраг Варгић 
(председник), Александрија Ајдуковић 
(заменица председника), Габриела Васић и 
Јован Јовић, а заправо у смањеном броју, 
јер на редовној Скупштини децембра 2019. 
није изабран пети члан делегиран од 
сликарске секције. Током ове, по разним 
питањима компликоване године, Суд 
части је одржао 18 састанака на којима се 
расправљало о 11 случајева и од тога је 40% 
завршено. Поред наведеног, значајан део 
времена је посвећен раду на изменама и 
допунама Правилника о раду Суда части, 
у чему је колега Срђан Вукајловић пружио 
велику помоћ и подршку.

На самом почетку мандата разматрање 
разних случајева захтевало је да се већ 
постојећим мерама дода мера „медијације“ 
као ефикасно решење. Како мера није 
формално предвиђена Правилником о 
раду Суда части, Управни одбор је одобрио 
измену и допуну Правилника, да би се 
олакшало решавање спорова мирним 
путем, зарад смањивањa тензија и општег 
просперитета Удружења. У измењеном и 
допуњеном Правилнику о раду Суда части, 
члан 15 говори о томе.

Члан 15
Медијација се предлаже и спроводи пре 
покретања поступка пред Судом части, са 
циљем да се две стране у процесу измире. 
Процедура подразумева посредовање 
модератора којег морају одобрити обе 
стране у поступку, а који може да буде 
неко од чланова или чланица Суда части, 
али и неко изван тог тела, а члан је 
Удружења. Даљи поступак се обуставља 
уколико се медијацијом реши спор на, за 
обе стране, прихватљив начин. 
Поред медијације уведена је и мера 
“добронамерно упозорење” која омогућава 
брже реаговање Суда части по запажању 
проблема.

Члан 16
Уколико, после прикупљања материјалних 
доказа (Члан 10a), Суд части недвосмислено 
утврди да постоји основа за покретање 
поступка, он може да одлучи да 
пре покретања поступка примени 
добронамерно упозорење.
Предложена мера се примењује када се 
из прикупљеног материјала увиђа могуће   
кршење Статута и Кодекса професионалне 
етике. 
Добронамерно упозорење би требало да се 
спроведе брзо по запажању проблема.
Ова мера се односи на: етикетирање, 
ниподаштавање, омаловажавање и друге 

У току 2020. припремљено је 24 пројектне апликације од којих су 7 биле успешне.

ulus.umetnickisavet@gmail.com

ulus.nadzorniodbor@gmail.com

ulus.statutarnakomisija@gmail.com

ulus.sudcasti@gmail.com

/ Извештаји органа и тела Надзорни одбор / Статутарна комисија / Суд части



8 / / 9/ Извештаји Радних група Коминикација / Самосталци / Фер праксе

Радна група за КОМУНИКАЦИЈУ

Радна група 
САМОСТАЛЦИ

Комуникација унутар удружења
Протокол о комуникацији / контакт картице чланова / 
комуникација са чланством / чланарине/ новоотворени 
налози, уређене листе чланства

Контакт листе чланства

Имејл налози

Комуникација са јавношћу / веб-сајт / Редакција УЛУС / друштвене мреже /

а)  Сачињен је Правилник протокола 
комуникације ОиТ, секција и радних 
група који важи како за модерацију 
састанака тако и за уређење 
комуникације на мејлинг листама.

б)  Затечене листе чланства (од 2537 
члана) биле су изузетно запуштене, те 
се потреба за њиховим сређивањем 
наметнула као један од приоритетних 

задатака за решавање. Током неколико 
месеци постојећа база контаката је 
утростручена. Ажуриране су и допуњене 
постојеће листе са актуелним имејл 
адресама и телефонима, захваљујући 
чему је остварена бржа комуникација, 
транспарентно и прецизно информи-
сање о раду удружења и могућност 
укључивања ширег чланства у текуће 
активности.

Бр. категорије укупан бр. 
чланова на 
листи

Имејл адресе Бројеви 
телефона*

1. Сликарска секција 1693 791 1086

2. Вајарска секција 328 177 234

3. Секција проширених медија 212 198 129

4. Графичка секција 302 207 232

5. Самостални уметници 562 561 525

6. Пензионери 153 83 121

*бројеви телефона – сређивање листе је у току

•  ОиТ + радна заједница                                           9 имејл-адреса
•  Радне групе                                                         12 имејл-адреса
•  УЛУС секције                                                       4 имејл-адресе
•  Гугл групе                                                     9 имејл-адреса
•  Излагачки простори + годишње изложбе         3 имејл-адресе
•  Фонд солидарности                                              2 имејл-адресе
•  Бијенале младих                                                   1 имејл-адреса
•  Медији                                                                    1 имејл-адреса

а)  Веб-сајт 
Направљен је нови, боље организован 
веб-сајт Удружења, са више од 8 објава 
на недељном нивоу.

б)  Редакција УЛУС-а 
Развијен је детаљан план за медијски 
организован део активности УЛУС-а (УЛУС 
медија, Милица Лапчевић). Редакцијски 
тим УЛУС-а (Д. Прњат, В. Рамујкић, уз 
бројне сараднике) припремио је више 
чланака којим су се пратила дешавања 
у Удружењу за Бетон, културни додатак 
дневног листа Данас:
• УЛУС ЈЕ МРТАВ, ЖИВЕО УЛУС!, 

Редакција УЛУС-а: В. Рамујкић, Д. 
Прњат, Исидора Илић, Татјана Стругар, 
Бетон бр. 215, 22. јануар;

• УЛУС: Зимски радови, Редакција 
УЛУС-а, Бетон бр. 217, 20. март;

• Уметнички рад је рад!, Редакција 
УЛУС-а, Бетон бр. 218, 27. април; 

• УП „Цвијета Зузорић” и УЛУС: јуче, 
данас, сутра, Наталија Церовић, Бетон 
бр. 221, 25. јул

• Стварање простора за деловање 
нових уметника, Организациони тим 
Бијенала младих, Бетон бр. 222, 19. 
август.

Серија интервјуа са члановима УЛУС-а на 
тему статуса самосталних уметника, коју 
је реализовала Уна Милетић, објављена 
је у дневном листу Данас.
• „Уметник је кажњен због туђих 

пропуста”, Статус самосталних 
уметника у Србији, први део: корона 
је оголила деценијама континуирано 
и системско запостављање, интервју 
са Исидором Илић и Александријом 
Ајдуковић, 12.11.2020; 

• „Уметник – грађанин трећег реда”, 
Статус самосталних уметника у Србији, 
други део: локална самоуправа може 
да не уплаћује доприносе, али ако 
уметник не уплати аконтацију, може 
да му се одузме имовина, интервју са 
Јасмином Илић, 16.11.2020;

• „Живот на ивици егзистенције”, 
Статус самосталних уметника у Србији, 
трећи део: понижавајућа ситуација у 
којој се налазе самостални уметници 
пензионери, интервју са Мирољубом 
Филиповићем Филимиром, 27.11.2020;

• „Угрожавање културе и егзистенције 
уметника”, Статус самосталних 
уметника у Србији, четврти део,  
уметнице Нина Тодоровић и 
Слободанка Ступар о (не)расписивању 
Конкурса Министарства културе за 
откуп дела савремене уметности, 
10.12.2020;

• „Професионални статус самосталних 
уметника сведен на социјални статус”,  
Статус самосталних уметника у Србији, 
пети део: Потребно је системски 
изменити услове рада, интервју са 
Вахидом Рамујкић, 22.12.2020;

• ” Култура као креативна индустрија – 
уметници као најамни радници”, Статус 
самосталних уметника у Србији, први 
део: ангажовање самосталних уметника 
као друштвених делатника допринело 
би општем развоју културе, интервју са 
Миланом Ђорђевићем, 18.1.2021.

в.  Друштвене мреже

Фејсбук
УЛУС се на друштвеној мрежи ФБ 
појављује са 3 странице:
Званична страница УЛУС (креирана 
3. септембра 2013. године). Од краја 
априла 2020. број објава на ФБ страници 
се удвостручио. Број пратилаца 
странице увећан је за више од хиљаду 
(5086), комуникација са чланством се 
интензивирала. У оквиру ове странице 
креирано је пет група (сликарска, вајарска, 
графичка секција, секција проширених 
медија и самосталци).
Страница је била оборена у периоду 
11‒29.10.2020. године. Послата је пријава 
Посебном одељењу за борбу против 
високотехнолошког криминала МУП-а 
Србије, уз захтев да се случај истражи. 

Прослеђена је детаљна документација 
којом УЛУС потврђује аутентичност 
своје странице на друштвеној мрежи 
Фејсбук. Након враћања странице, ФБ 
администрација прихватила је захтев и 
верификовала аутентичност налога.
Уз матичну страницу на Фејсбуку користе 
се још две странице, Галерија Улус и 
страница Вајарска секција. У плану је 
увезивање ових страница са матичном 
и подношење захтева и за њихову 
верификацију.

Јутјуб
Налог УЛУС Удружење ликовних уметника 
Србије креиран је 2014, праћеност је са 8 
скочила на 110. Налог је лајв стримовао 22 
пута, од августа месеца до краја године.

Инстаграм
Профил је креиран 8. марта 2020. године. 
Увезан је са матичном верификованом 
Фејсбук страницом Удружења. Има 
преко 1800 пратилаца. Профил је лајв 
стримовао два пута вођење кроз изложбу 
са уметницима, кустосима и Уметничким 
саветом.
Постоје још два незванична УЛУС профила 
на Инстаграму: Улус сликарска секција 
и Наша галерија. Такође се планира 
решавање њихове верификације.

Твитер
Налог је креиран марта 2020. године. Има 
140 пратилаца и 302 објаве.

Група за сређивање листи за комуникацију 
са чланством је формирана 03.01.2020. у 
саставу: Миодраг Варгић, Вахида Рамујкић, 
Марија Каузларић, Неда Ковинић, Данило 
Прњат, Весна Весић, Шејма Фере. До данас 
подршку и помоћ у раду на сређивању 
адресара су дали и Горан Деспотовски, 
Немања Божић, Милица Лапчевић, Јована 
Ђорђевић, Бојан Бикић, Вида Стефановић, 
Ана Пиљић Митровић, Мирослав Мандић, 
Мирослав Сапунџић, Драгана Б. Стевановић, 
Гордана Чекић, Милица Ружичић.

РГ Самосталци је као и друге радне групе 
Удружења конституисана на заједничком 
састанку свих секција УЛУС-а 17.1.2020. године. 
Радна група се бавила проблемима везаним 
за статус самосталних уметника, артикулацијом 
и заговарањем предлога да се положај 
самосталних уметника системски регулише 
и да се њихова социјална и радна права 
дефинишу и поштују. Током 2020. године у 
различитим фазама рада учествовали су 
чланови УЛУС-а: Иван Петровић, Ана Пиљић 
Митровић, Марија Каузларић, Гордана Чекић, 
Ивана Јакшић, Јасна Николић, Весна Весић, 
Марија Марковић, Мирјана Оро, Анита Бунчић 
Четник, Маја Бегановић, Мирољуб Филиповић, 
Невена Поповић, Вахида Рамујкић. Управни 
одбор је за координаторку радне групе 
именовао Исидору Илић.
Како би се отворило питање о положају 
радно-правног и социјалног статуса 
самосталних уметника и јавно дефинисали 
потенцијални модели за заједничко решавање 
пореског дуга самосталних уметника, почетком 
2020. године успостављена је сарадња 
са ГС КУМ „Независност”. Прикупљена је 
појединачна документација 102 самостална 
уметника УЛУС-а, који су и чланови синдиката. 
Представници синдиката предочили су 
документацију на седници Социјално-
економског савета Града Београда, одржаној 
17. септембра 2020. године. Представници 
Града остали су на становишту да је „град 
Београд извршавао своје обавезе према 
уметницима” и да се Секретаријат не може 
упуштати у контролу досијеа Пореске управе, 
јер би тиме кршио право појединца. УЛУС 
је након тога направио детаљну анализу 
свих уплата за доприносе које је Град 
преносио УЛУС-у од 2006. до 2017. године. 
Том приликом евидентирана су кашњења 
Града од самог почетка. На састанку УЛУС-а и 
градског секретара 2. новембра 2020. године 
представници Града су одбили да прихвате 
доказе које је поднео УЛУС и поновили су да 
прихватају само документ Пореске управе у 
којем би се таксативно показало када и како је 
настало кашњење у уплати доприноса. 
Радна група је наставила да се бави 
проблемом дуговања кроз истраживање 
социјалног блока у оквиру УЛУС-овог 
Дебатно-истраживачког пројекта „Ка 
хоризонталности у уметности”. На састанку 
представника УЛУС-а у Министарству културе 

и информисања 7. јула 2020. са Иваном 
Дедић, тадашњом в. д. помоћницом министра, 
и представницима Сектора за визуелне 
уметности и репрезентативна удружења, 
поред осталих тема и тачки разговора, изнети 
су предлози да се промени проблематични 
члан 64а Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање, да се пореска 
дуговања самосталних уметника регулишу и 
да се повећа основица њихових доприноса 
за пензионо, здравствено и социјално 
осигурање. Свесни проблема које самостални 
уметници имају, представници министарства су 
исказали добру вољу за решавање истих, али 
сматрају да унапређење статуса самосталних 
уметника мора да се спроводи корак по корак 
те да је УЛУС-ов пројекат предлога за измене 
закона који се тичу самосталаца добар почетак 
и да су спремни да сарађују. Истраживачка 
група социјалног блока је радила на обради 
међународних и регионалних модела статуса 
самосталних уметника, на разради предлога за 
повећање основице осигурања самосталних 
уметника, као и на захтевима за регулисање 
њиховог статуса. Написан је предлог о 
отпису дуговања самосталних уметника и 
18. децембра 2020. послат је Министарству 
културе и информисања. У процесу је разрада 
документа УЛУС-ових предлога за унапређење 
статуса самосталних уметника који ће такође 
бити достављен Координационом одбору 
репрезентативних удружења и Министарству 
културе и информисања.
Са ширењем пандемије у марту 2020. 
године, самостални уметници нису били 
укључени у пакет мера бесповратне помоћи 
па су покренуте иницијативе како би се 
и самосталцима обезбедила исплата. 
УЛУС се обратио Координационом одбору 
репрезентативних удружења, Министарству 
културе и информисања Републике Србије, 
Секретаријату за културу Града Београда са 
захтевима да не изостану уплате доприноса 
за ПИО и обавезно здравствено осигурање 
самосталним уметницима за време трајања 
пандемије КОВИД-19 вируса и да се 
уметницима такође обезбеди надокнада у 
висини минималне зараде. Како би скренуо 
пажњу на веома тежак материјални положај 
самосталних уметника, УЛУС је издао 
неколико саопштења за јавност и огласио се 
у медијима. Када је 7. маја Влада РС донела 
уредбу о бесповратној помоћи самосталцима, 
Министарство културе и информисања дало 
је рок репрезентативним удружењима да до 
11. маја доставе комплетну листу самосталних 
уметника, њихове податке и бројеве текућих 
рачуна. Будући да су подаци о чланству били 
у великој мери несређени и неажурирани, 
волонтери су одиграли кључну улогу ‒ лично 

су контактирали чланство, слали обавештења 
и помагали у прикупљању података.
Комуникација са самосталним уметницима 
и информисање о важним темама везаним 
за њихов статус регулисани су путем 
редовних њузлетера (обавештења послатих 
путем имејла). Како би се омогућио 
транспарентнији рад и обезбедило брже 
реаговање у случају настанка било каквих 
неправилности приликом уплате доприноса, 
уведено је обавештавање самосталних 
уметника о кварталној уплати доприноса. 
Дата је препорука да самосталци након тих 
обавештења провере стање у пореским 
управама и обавесте УЛУС о евентуалном 
проблему. Додатна препорука је да самостални 
уметници доставе Секретаријату УЛУС-а 
аконтациона решења када им иста стигну на 
кућну адресу у марту/априлу текуће године.
Почетком године је РГ Самосталци покренула 
иницијативу за добијање повластица за 
превоз за самосталне уметнике у Београду 
и обавестила Координациони одбор 
репрезентативних удружења о потребној 
процедури коју је прописао Секретаријат 
за јавни превоз. Већина репрезентативних 
удружења је подржала иницијативу. На 
састанку одржаном 2. новембра 2020. са 
градским секретаром Иваном Карлом, 
добијена је усмена потврда да ће Секретаријат 
за културу Града Београда подржати 
иницијативу и да ће се у наредном периоду 
ангажовати на регулисању повлашћеног 
превоза за самосталне уметнике на територији 
Града Београда.
Обновљена је комуникација са асоцијацијом 
IAA EUROPE, међународним професионалним 
удружењем уметности при Унеску, које издаје 
картицу препознату и прихваћену у музејима 
и уметничким институцијама широм света. 
УЛУС је био члан ове асоцијације, али је тај 
статус изгубио услед неплаћања чланарине. 
Асоцијацији је достављен Статут на енглеском, 
као и линкови за веб-сајт и друштвене 
мреже. Договорено је да УЛУС представи 
историјат на Генералној скупштини ове 
европске асоцијације у августу 2020, али су 
све активности због пандемије корона вируса 
обустављене до пролећа 2021. године.
Како би се чланови Удружења ликовних 
уметника Србије у статусу самосталног 
уметника упознали са правима и обавезама 
које носи статус лица које обавља самосталну 
уметничку делатност, током марта 2020. 
састављен је „Водич за самосталне уметнике”. 
Он је касније и објављен на веб-сајту 
Удружења. Водич је приредила Исидора 
Илић, координаторка РГ УЛУС Самосталци, 

у консултацији са Биљаном Огњеновић, 
техничком секретарком УЛУС-а, и уз ревизију 
и консултације колега из РГ за правилнике, 
Миленом Путник, Срђаном Вукајловићем, 
Невеном Поповић. Као пример добре праксе 
и значајно упутство, „Водич за самосталне 
уметнике” је инкорпориран у електронски 
Регистар самосталних уметника Министарства 

в)   Поједностављена је и убрзана 
процедура обавештавања чланства 
електронском поштом. Отворена су 
три Мејлчимп налога, везана за имејл 
адресе Удружења са којих је омогућено 
циркуларно слање обавештења, најава и 
позива на велики број адреса.

г)   Отворени електронски налози 
Ради брже комуникације и због обима 
посла преко Гугл група отворене су две 
водеће платформе за комуникацију. 
Прва је покривала ОиТ, а друга ‒ 
Координациона група обухватила је 
шире чланство које се укључило у рад 
(координатори радних група). 
 

Отворено је преко 40 имејл налога 
везаних за сваку од радних области што 
је допринело бољој организацији.

д)   Износ чланарина је увећан за 800,00 
РСД са уведеним попустима током првог 
квартала у текућој години. Попуст за 
све категорије износи 800,00 РСД за 
плаћање у јануару а попуст од 500,00 
РСД за плаћање до 15. марта. Заостале 
чланарине се плаћају у износима који је 
важио те године. Статутом је предвиђена 
могућност подношења захтева за 
ослобађање од плаћања чланарине. 
Уведено је обавезно плаћање чланарине 
преко рачуна.

 ђ)  Путем видео-конференције одржано 
је 224 састанка од маја 2020. до краја 
године, са поједниначних 2,469 
укључења са преко 3,151 сати трајања 
(Zoom апликација).

ulus.komunikacija@gmail.com

ulus.samostalci@gmail.com

културе, а УЛУС-у је одата захвалност. У 
оквиру УЛУС-овог Дебатно-истраживачког 
пројекта, „Водич за самосталне уметнике” 
је представљен на УЛУС-овој изложби 
самосталних уметника „Нећу МОЖЕ, хоћу 
МОРА”. Допуњен примерима и илустрацијама, 
графички је обликован и штампан.

Радна група ЗА ФЕР ПРАКСЕ
Чланови радне групе за фер праксу у 
визуелним уметностима од оснивања били су, 
уз Александрију Ајдуковић као координатора, 
Гордана Белић, Горан Делић, Мира Одић, 
Шејма Фере, Миодраг Ђорђевић, Драгана Б. 
Стефановић, Исидора Фићовић. Ментор др 
Христина Микић (ужа специјалност економија 
културе) помогла је да се разради предлог 
пореске реформе. Касније је радна група 
у оквиру пројекта „Ка хоризонталности у 
уметности” оснажена са неколико нових 
чланова: Миодрагом Варгићем, Војиславом 
Клачаром и Драганом Николетић.
У оквиру пројекта, у фокусу су била два 
проблема:
• накнаде за излагање, и
• порез на ауторски хонорар.

1. Накнаде за излагање
На основу истраживања у коме је испитивана 
фер пракса у локалним условима на 
територији РС у галеријама и излагачким 
просторима, стечен је увид о карактерима и 
типовима организација излагачких пракси. 
Из овога је проистекао закључак да је 
организација излагања нестандардизована 
у свим аспектима. Појединачни делови 
истраживања преточени су у закључке у 
оквиру Смерница фер праксе за визуелне 
уметнике. Тај документ биће представљен на 
дебати у оквиру пројекта „Ка хоризонталности 
у уметности”. Овај документ, поред пилот 
ценовника састављеног на основу анализе 
упоредних пракси ценовних политика разних 
удружења уметника из региона, Европе и 
света, који ће бити продискутован на дебати, 
садржи и тип уговора о организовању 
изложбе.
Конкретно, послат је допис Министарству 
културе са захтевом и предлогом да се 
текст Конкурса за визуелне уметности 
допуни препоруком којом се предлаже 
излагачким просторима да следе принцип 
ФЕР и ПРАВИЧНЕ РАСПОДЕЛЕ и уврсте у буџет 
ставку накнаде за излагање уметницима. 

Министарство културе је веома повољно 
реаговало на наш допис и очекујемо да у 
првом следећем тексту и распису Конкурса 
видимо резултате. Тако би био остварен 
преседан да се и на највишој инстанци 
уочава неправичан и нефер амбијент и да 
се реализује прелазни период на путу ка 
трајном, институционализованом решењу 
које би законски или трајно решило питање 
накнада за излагање. 

2. Порез на ауторски хонорар
Кратак историјат деловања: Удружење 
ликовних уметника Србије обратило се 
председници Владе Ани Брнабић 10. априла 
2020. године дописом са предлозима за 
побољшање економске ситуације уметника.
Наведени предлог односио се на хитне 
мере за ублажавање економских последица 
изазваних пандемијом корона вируса, као и 
мере за побољшање радних услова уметника 
независно од тренутне ситуације. Одговор из 
кабинета председнице Владе нисмо добили.
7. јула ове године одржан је састанак у 
Министарству културе и информисања 
са тадашњом в. д. помоћницом министра 
Иваном Дедић, као и представницима 
сектора који су задужени за визуелне 
уметности и репрезентативна удружења. 
Том приликом је поново предложено, 
уз друге предлоге, побољшање пореске 
политике у култури, као и хитно смањење 
фискалног терета на ауторске хонораре. 
Горепоменути представници министарства 
обавестили су нас да нису надлежни за ове 
предлоге, већ да се обратимо Министарству 
финансија. Министарству финансија смо 
упутили конкретан предлог за измену члана 
56. када је Нацрт закона о опорезивању 
дохотка физичких лица изложен на сајту 
са обавештењем за достављање предлога 
и сугестија за његову измену. У тренутку 
подношења ове представке, УЛУС није добио 
одговор од министарства нити је извештај о 
спроведеном јавном излагању и предлозима 
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Радна група 
ЕДУКАЦИЈА У 
УМЕТНОСТИ

Радна група за РЕОРГАНИЗАЦИЈУ 
ДЕПОА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНО-
ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА УЛУС-а

Радна група 
УЛУС ПРЕДУЗЕ-
ТНИШТВО

Како би се вишедеценијска активност 
Удружења приближила најширој публици, 
успостављена је сарадња са Викимедијом 
Србија. Потписавши Меморандум о сарадњи, 
Удружење ликовних уметника Србије постало 
је активни учесник у Пројекту Open Wiki 
GLAM of Serbia, посвећеном дигитализацији 
културног наслеђа и савремене уметности. 
Саставни део овог пројекта је и пројекат 
Википедијанац стажиста који је у 2020. 
години подржало  Министарство културе и 
информисања Републике Србије са циљем 
дигитализације и представљања културно-
историјског наслеђа на интернету, као и 
повећања видљивости институција културе 
и њихових колекција на Википедији. УЛУС 

У организацији Габриеле Васић одржане 
су две тродневне радионице „Дијалози о 
уметности ‒ уметник као кустос”, у Галерији 
УЛУС. Програм су иницирали учесници 
програма Јавне припреме Бијенале младих, 
који су хтели да унапреде представљање свог 
стваралаштва кроз израду апликација за јавне 
конкурсе. Кроз Инстаграм профил Сликарске 
секције Габриела Васић информише публику 
и чланство о активностима Удружења, 
а нарочити фокус ставља на промоцију 
уметничког стваралаштва чланства. Профил 
тренутно има 1.385 пратилаца и 184 објаве. 
Путем Инстаграм профила, реализован је и 
позив за Децембарски салон 2020. који је у 
Галерији УЛУС са преко 100 радова чланова 
различитих генерација. Пратећи део изложбе 
чинио је трибински програм о развоју 
предузетништва УЛУС-а у организацији 
Г. Васић, као координаторке нове Радне 
групе за развој уметничког тржишта – УЛУС 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО. Све заинтересоване 
колеге су позване да се прикључе са својим 
предлозима за унапређење тржишта 
уметности, путем имејла: Све заинтересоване 
колеге су позване да се прикључе са својим 
предлозима за унапређење тржишта 
уметности, путем имејла:

У саставу првог Одбора Сликарске секције (од 
децембра 2019.  до јуна 2020. године) били су: 
Мартин Ердеш, Вахида Рамујкић, Драгана Б. 
Стевановић, Марија Каузларић, Катарина Станковић 
Бјеговић. У саставу другог Одбора (конституисан 
7. августа 2020. године) били су: К. Станковић 
Бјеговић, Анђелка Бојовић, Милена Бошковић 
Бадњар, Д. Б. Стевановић и М. Каузларић. У 
саставу трећег Одбора (конституисан 22. децембра 
2020. године) су: Анита Бунчић Четник, Јелена 
Аранђеловић, М. Бошковић Бадњар, Андријана 
Бугарић и М. Каузларић.
Сликарска секција је у току ове године одржала 
4 састанка. Одбор Сликарске секције састао се 8 
пута. Састанци су одржавани у оквиру припрема 
организације секцијске изложбе „Слика Србије”, 
информисања нових чланова о раду Удружења и 
жирирању за доделу награде Златна палета 2020.
Изложба Сликарске секције „Слика Србије” одржана 
је од 5. до 23. марта 2020. године. Учествовало је 
63 аутора, од тога 11 по позиву. Жири за Златну 
палету 2020. радио је у саставу: А. Бунчић Четник, 
Ј. Аранђеловић, А. Бугарић, М. Каузларић и, по 
позиву, Кристина Ристић, чланица Уметничког 
савета. Петочлана комисија једногласно је донела 
одлуку да награду Златна палета додели уметнику 
Николи Џафу за слику „Туђе мачке у туђем 
дворишту”, изложену на изложби Сликарске секције 
„Слика Србије”.
Одбор Сликарске секције сложио се да се и у 2021. 
години одржи секцијска изложба и отпочео је са 
планирањем исте.

У оквиру радне теме едукативног блока 
истраживана је улога образовања у уметности 
и позиција уметности у образовном систему, 
као две стране односа који у великој мери 
дефинише уметничку професију. Мада 
професионални статус ликовног уметника 
није нужно везан за формално високо 
уметничко образовање, оно јесте најчешћи 
пут формирања нових генерација уметничких 
стваралаца, и представља једно од места 
на којима се професија самодефинише. 
Радећи у својој професији уметник може 
бити самосталац или запослен, и често ће 
током професионалног живота променити 
више статуса, а најчешће запослење уметника 
у струци је управо у образовном систему. 
Такође, велики број самосталних уметника 
ради у области неформалног образовања, 
водећи разне курсеве, радионице, ликовне 
атељее и школе, што је за сада недовољно 
препозната област друштвене активности 
уметника. Основни циљ истраживања био 
је преглед области и детекција стања, као 
и окупљање релевантних саговорника, али 
и упућивање позива свим колегама које би 
желеле да допринесу проучавању ове теме, 
и који ће помоћи да се у каснијим фазама 
истраживања формирају и неке конкретније 
препоруке или правци деловања са циљем 
његовог побољшања. Због комплексности 
теме, она је истраживана кроз четири сегмента, 
у којима су чланови групе (Војислав Клачар, 
Ана Пиљић Митровић, Невена Поповић, 
Милена Путник) спровели истраживање кроз 
одабране документе и интервјуе, да би у 
говорном програму сваку тему представљао 
један модератор и један или више присутних 
саговорника. Коришћени су документи 
државних стратегија образовања и развоја 
у култури, затим школски програми за све 
нивое општег образовања, литература из 
области методике наставе ликовне културе, 
уџбеници, листе стручних уметничких 
школа, листе високошколских установа 
акредитованих у области ликовне уметности, 
њихови курикулуми, документи из архиве 
УЛУС-а која се односи на успостављање и 
праћење формалних и неформалних облика 
образовања у уметности. Интервјуи са 
одабраним саговорницима су се фокусирали на 
евалуацију образовног процеса из угла њихове 
двојне професионалне позиције, уметника и 
наставника уметности. 

1. Ликовна култура као део општег основног 
образовања од почетка образовног циклуса 
и специфичност преклапања педагошког 

и стручног уметничког сегмента у настави, 
улога методике као посредника, образовање 
уметника које обухвата педагошко-
методичку групу предмета али са одређеним 
недостајућим знањима што се превазилази 
кроз праксу, садашње стање у комуникацији 
међу наставницима и потребе. Саговорнице: 
Вера Вечански, визуелна уметница и 
доцент на Учитељском факултету, Милена 
Драча, визуелна уметница и наставник 
ликовне културе у ОШ „Светислав Голубовић 
Митраљета”. 

2. У општем средњем образовању ликовна 
култура је спојена са историјом уметности, 
проблем смањивања фонда часова, 
изборни блокови као позитиван помак 
у наставном програму школа, коме је 
допринело Удружење гимназијских 
професора ликовне културе. Од нивоа 
средње школе постоји стручно уметничко 
образовање у области ликовне уметности, 
потребе и перспективе. Саговорнице: 
Оливера Ножинић, историчар уметности, 
наставник ликовне културе у Десетој 
гимназији, Кристина Ристић, визуелна 
уметница, наставник у Школи за дизајн. 

3. За високо образовање карактеристична 
је структура области ликовне уметности 
и подела на уже области, одсеци 
ликовних академија прате ову поделу, 
коју пресликава и секцијска подела у 
Удружењу. Постоје образовни модели који 
не негују ову поделу (Бозар) али код нас је 
она устаљена, мада се у пракси не схвата 
круто. Потреба за интердисциплинарношћу 
или постдисциплинарно схватање 
савремене уметности. Специјализација 
између стварних потреба и непотребне 
ригидности подела. Да ли подстицаји 
за осавремењивањем долазе из праксе 
(професионално удружење) или из 
академског окружења. Саговорници: Мрђан 
Бајић, Факултет ликовних уметности, 
Драгана Б. Стевановић, Академија уметности 
у Новом Саду. 

4. На пољу неформалног образовања 
велики је број могућих активности, 
усмереност ка свим друштвеним и 
старосним групама, непрепознатост значаја 
ових активности за статус самосталног 
уметника, постоји потреба за регулисањем 
и дефинисањем активности уметника у 
неформалном образовању, што би довело 
до њиховог јаснијег препознавања и 
лакшег успостављања сарадње код свих 
потенцијално заинтересованих друштвених 
актера. Саговорници: Атеље „Код куће” 
(Миодраг Варгић и Данијела Анђелковић), 
Габриела Васић, ликовна уметница у статусу 
самосталног уметника.

Дебата је одржана 22. децембра 2020, уз учешће 
четири модератора и шест саговорника. 

је у овом пројекту радио на дигитализацији 
каталога Пролећне и Јесење изложбе од 
1945. до 1999. године и постављању истих на 
Вики пројекте (Википедија, Викимедијина 
остава, Викиизворник, Викикњиге). УЛУС-ова 
стажисткиња током септембра и октобра 
била је Тамара Јанковић која је скенирала 
91 каталог Пролећне и Јесење изложбе 
из периода 1945‒1999, као и 7 каталога из 
периода 1928‒1941. године. На основу података 
из каталога написала је 88 чланака. УЛУС-
ова радна група припремала је материјал за 
дигитализацију и пружала информације за 
стручну обраду. На Википедијиној страници 
Јесења и Пролећна изложба УЛУС-а налази се 
списак свих обрађених каталога.

Радна група за реорганизацију депоа 
током новембра 2020. године успоставила 
је сарадњу са Централним институтом за 
конзервацију (ЦИК) и учествовала је на 
вебинару РЕ-ОРГ (Метод за реорганизовање 
и оживљавање музејских депоа). На вебинару 
је УЛУС учествовао са сопственом студијом 
случаја и уз помоћ професионалаца 
из ЦИК-а радио је на припреми плана 
реорганизовања депоа УЛУС-а. Теме које су 
обрађене су: 1) прорачунавање процентуалне 
окупираности пода намештајем, 2) принципи 
организације простора узимајући у обзир 
смештајне јединице и пролазе, 3) принципи 
локализације уметничких предмета, 4) план 
РЕ-ОРГ активности и припрема буџета.

Захваљујући донацији чланице Удружења 
Весне Клачар Недимовић, која је Удружењу 
поклонила скенер и екстерни хард диск, 
радна група за дигитализацију наставила је 
да самостално ради на систематизацији и 
дигитализацији архивске грађе. До сада је 
у потпуности обрађена и скенирана грађа 
која се тиче: 1) заоставштине сликара Душана 
Влајића, 2) УЛУС-ових уметничких школа 
(Косанчићев венац и Шуматовачка) и 3) 
Наставничке секције УЛУС-а (1953‒1959).ИЗВЕШТАЈИ СЕКЦИЈА УЛУС-а

Извештај Сликарске 
секције

Извештај Вајарске 
секције

Извештај Графичке 
секције

Вајарска секција је у 2020. години одржала 9 
састанака. Одбор секције је предао пројекте 
за финансирање Изложбе вајара/ки Србије 
2020. Министарству за културу и Секретаријату 
града Београда. Такође секција је упутила 
више захтева органима и телима Удружења са 
циљем заштите интереса и добробити својих 
чланова. За своју представницу у Статусној 
комисији Секција је изабрала Светлану Каровић 
Деранић. Две чланице одбора су дале оставке, 
па је одбор допуњен са два нова члана (Вида 
Станисавац Вујчић и Срђан Вукајловић).
Како је Секретаријат града Београда одустао од 
финансирања овогодишњих пројеката, Одбор 
се суочио са проблемом финансирања вајарске 
изложбе, као и са померањем термина. За 
сврху одржавања годишње изложбе Вајарске 
секције Раде Марковић је донирао 30.000 РСД, 
док је од годишњег програма који финансира 
Министарство културе добијено 350.000 РСД. 
Ненад Костић је подржао финансирање 
награђених аутора својим прилогом такође. 
Награде на изложби доделио је стручни жири: 
Гордана Белић, Гордана Добрић и Гордана 
Каљаловић. Организована су и два догађаја у 
склопу изложбе, одржане 19. септембра 2020. 
и додела награда и подела каталога ауторима 
3. октобра 2020. године. Ове године награду 
су добили Лана Васиљевић, Ана Вујовић 
и Павле Радовић. У каталогу је објављен 
помен Миодрагу Живковићу. Упркос тешкој 
материјалној ситуацији, Секција је поново 
успела да без котизације омогући учешће на 

Графичка секција је у току 2020. године 
одржала неколико састанака на којима се 
разговарало о текућим дешавањима. Услед 
пандемије коронавируса број састанака у УП 
„Цвијета Зузорић“ је редукован. 
У протеклом периоду чланови Графичке 
секције су организовали Четврто међународно 
тријенале графике, које, као и претходнa 

изложби члановима УЛУС-а.
Поводом конкурса за јавне скулптуре у 
Београду на води, Милица Ружичић и Гордана 
Белић су покушале да код организатора 
конкурса издејствују нешто боље услове, али 
после безуспешних преговора, сачињено је 
саопштење са намером да се упозоре колеге на 
спорне услове конкурса.
Одбор Вајарске секције је издао и саопштење у 
случају уклањања скулптура у Апатину и о овом 
питању разговарао са упућеним странама, као 
и са надлежним институцијама МСУВ и МСУБ о 
плановима како да се ова ситуација разреши 
на дугорочном плану.
За ову, 2020. годину Уметнички савет Удружења 
је одлучио да се награда Златно длето и остале 
награде за најбољи рад из секцијских области 
доделе на крају године. На позив Уметничког 
савета Секција је изабрала свој жири за доделу 
награде Златно длето, која је у децембру  
додељена уметници Ивани Милев.

заинтересованих страна објављен. Закон је 
усвојен 26. новембра 2020. године, а увидом 
у исти, установили смо да наш предлог није 
усвојен.
Кратак садржај дописа Министарству 
финансија: 
Наведеним предлогом увећавају се 
нормирани трошкови код опорезивања 
прихода од ауторских дела и то тако да:
• у првој групи ауторских дела они 

износе 90% од бруто прихода уколико 
је обвезник-аутор самостални уметник 
или лице које није здравствено 
осигурано; односно 87,8% од бруто 
прихода уколико је обвезник-аутор 
здравствено осигуран по другом основу.

• у другој групи ауторских дела они 
износе 85% од бруто прихода уколико је 
обвезник-аутор самостални уметник 
или лице које није здравствено 
осигурано; односно 81,7% од бруто 
прихода уколико је обвезник-аутор 
здравствено осигуран по другом основу.

• у трећој групи 50% од бруто прихода 
уколико је обвезник-аутор самостални 
уметник или лице које није здравствено 

Дебатно-
истраживачки 
програм

Радна група 
АЛЕРНАТИВНИ 
МОДЕЛИ

Радна група за 
РАДНИ СТАТУС 
УМЕТНИКА

Од септембра 2020. почетак рада на 
Дебатно-истраживачком програму УЛУС-а 
„Ка хоризонталности у уметности” 
омогућио је формирање нових радних 
група и проширење постојећих, тако да 
се кроз темељнији истраживачки рад и 
серију јавних дебата покуша конципирање 
сета препорука за унапређење 
друштвеног, социјалног, пореског и 
радног статуса уметника, са посебним 
нагласком на статус самосталног 
уметника. Пројекат се састоји од 
дебатног програма који је јаван, 
истраживања које се спроводи у оквиру 
истраживачких блокова, дводневног 
семинара, изложбе и публикације.

Четири истраживачка блока 
представљају практичну разраду 
четири кључне теме, које су од пресудног 
значаја за побољшање услова рада 
уметника и културних радника: (1) 
друштвени статус, (2) радни статус, (3) 
социјални статус и (4) порески статус. 
Истраживање се базира на законима РС 
који се тичу сваке од ове четири кључне 
области и за циљ има да понуди сет 
правних инструмената (предлога за 
измену закона, препорука, итд.) путем 
којих би се могли унапредити услови 
рада и социјални статус уметника 
и културних радника. Истраживачке 
блокове спроводе радне групе формиране 
од чланова УЛУС-а, представника других 
сродних удружења, синдиката, стручњака 
из области радног права, културне 
политике, економије.

Кроз Социјални блок рад је наставила 
Радна група Самосталци, а кроз Порески 
блок Радна група за фер праксе у 
уметности.

У оквиру ДРУШТВЕНОГ блока формиране 
су две подгрупе: Радна група за едукацију 
у уметности и Радна група за развијање 
алтернативног модела за самосталне 
уметнике у локалним самоуправама. 
РАДНИ блок се формирао као засебна нова 
радна група у оквиру које је сукцесивно 
креирана и подгрупа која је преузела 
разраду критеријума за стицање статуса 
самосталних ликовних уметника.

Унутар радне групе за образовање, један део 
учесника се посветио развијању алтернативног 
модела за ангажовање самосталних уметника на 
нивоу локалних самоуправа градова и регија. 
Подгрупу су чинили: Данило Прњат, Вахида 
Рамујкић, Исидора Илић, те стручни консултанти 
Нина Михаљинац (доценткиња на Факултету 
драмских уметности и руководитељка УНЕСКО 
катедре Универзитета уметности), Милена Николић 
(дипломирана правница) и Милан Ђорђевић 
(визуелни уметник и докторанд културне 
политике). Група је радила на дефинисању 
основних смерница модела ангажовања 
самосталних уметника који би могао бити понуђен 
локалним самоуправама и, у односу на локалне 
потребе и могућности, детаљније разрађен. 
Иницијална замисао основног модела односи се 
на реализацију различитих пројеката који су од 
друштвене важности, а у оквиру којих би месна 
заједница договарала програм ангажовања 
уметника као медијатора и посредника између 
локалне самоуправе и становника, и то: 
ангажовање уметника (1) у реализацији пројеката 
у организацији месне заједнице; (2) у анимацији 
локалне културне продукције (изван поља 
визуелних уметности: библиотека, позориште, 
архив) или баштине (споменици, меморијална 
места), радом на развоју нових програма; (3) 
у раду јавних установа које делују у домену 
здравствене заштите и неге (домови здравља, 
домови старих лица и сл.), где би организовао 
креативне радионице за кориснике ових установа. 
Током рада, група је настојала да осмисли модел 
којим се заговарају социјално одрживе политике 
у сфери заштите социјалних, економских и радних 
права уметника. Такође, подједнако важан циљ се 
огледа у остварењу друштвено-еманципаторске 
мисије поља уметности, а тиме и унапређењу 
и проширењу поља културе кроз непосредно 
одлучивање локалног становништва на нивоу 
локалне заједнице.
У наредном периоду, група ради на детаљној 
разради сваког од три наведена предлога. У плану 
је и укључивање шире групе сарадника из других 
струковних удружења. Такође, група ће радити 
на проналажењу могућности за финансирање 
спровођења пилот-пројекта утемељеног на овом 
моделу.

Група за РАДНИ СТАТУС у саставу Ирена Ристић 
(драматуршкиња, ФДУ), Срђан Вукајловић 
(уметник), Милица Лапчевић (медијска 
уметница), Тања Марковић (социолошкиња 
и уметница), Милан Ђорђевић (визуелни 
уметник и докторанд културне политике), 
Габриела Васић (уметница), Вахида Рамујкић 
(уметница) започео је свој рад актуелизацијом 
Радничке анкете (К. Маркс, La Revue Socialiste, 
1887) из чега су призашле две врсте упитника:
1. Онлајн упитник који одговара 

социолошким стандардима и има за циљ 
да омогући темељније увиде у услове 
рада и проблеме уметника активних 
у различитим пољима уметничког 
деловања. Овај упитник послат је на 
адресе свих струковних уметничких 
удружења да би га проследили свом 
чланству. До краја децембра када је био 
рок за испуњавање, упитник је попунило 
720 уметника. Обрађени подаци биће 
презентовани путем јавне дебате почетком 
2021. године и служиће у конципирању 
захтева надлежним институцијама за 
обезбеђивање адекватних услова за рад 
уметника.

2. По завршетку рада на првом упитнику, 
којим су се тражили конкретни и мерљиви 

осигурано; односно 40% од бруто 
прихода уколико је обвезник-аутор 
здравствено осигуран по другом основу. 

Наведеним предлогом појашњавају се и нова 
ауторска дела перформативног карактера, 
односно која укључују перформативне и 
партиципативне праксе у свој садржај.
Послат ДОПИС МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА 
СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗМЕНУ ЧЛАНА 56. ЗАКОНА 
О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА И ПРЕДЛОГ 
АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА 
ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА.
У закључку наводимо да, упркос чињеници да 
је комуникација са ресорним министарствима 
успорена и отежана, настојимо да путем 
медија обезбедимо већу видљивост и 
могућности да се наши предлози и захтеви 
ипак реализују. Тако ће у јануару 2021. бити 
објављен текст у недељнику НИН који је 
писала Драгана Николетић а у разговору 
са Александријом Ајдуковић, др Христином 
Микић и Војиславом Клачаром о свим горе 
наведеним темама.
Други поступак који је покренут јесте 
измена КОНКУРСА за финансирање или 

суфинансирање пројеката из области 
савременог стваралаштва у Републици Србији 
(у делу који се односи на област: ликовне, 
примењене, визуелне уметности, дизајн 
и архитектура) са предлогом да се унесе 
преседан и да се уважи принцип правичне 
расподеле буџета намењен за изложбу те 
да се упућује предлог свим излагачким 
просторима да уведу исплате надокнада за 
уметнике.
Конкретно: Препорука је да се приликом 
израде буџета пројеката води рачуна о 
планирању исплате правичне накнаде за 
ангажовање уметника и/или коришћење дела 
насталих уметничким радом, уколико није 
реч о пројектима који имају комерцијални 
карактер или су у функцији остваривања 
директне имовинске користи за уметника.
Реализована је и анкета пореског блока за 
чланове Удружења путем Мејлчимпа, као и 
неколико садржајних интервјуа са уметницима 
са циљем додатног осветљавања проблема 
са којима се уметници суочавају, а односе се 
на порески поступак или њихова искуства са 
пореском управом.

подаци везани за испитивање постојећег 
стања од што већег броја испитаника, 
рад групе се наставио конципирањем 
једне сасвим друге врсте упитника – 
упитника за промишљање позиције 
уметника и уметности у једном много 
ширем друштвеном, економском и 
политичком контексту. Овај упитник, у 
отвореној, литерарној форми, понекад и 
са уплетеном дозом хумора, рађен је са 
идејом да подстакне дискусије које се могу 
рекреирати у различитим ситуацијама и 
задобијати различите формате, а све са 
циљем заједничког промишљања једног 
новог друштвеног хоризонта у коме ће 
уметност бити важан чинилац. 
Група је од јануара до децембра одржала 
25 састанака.

3. Током новембра у оквиру исте 
истраживачке линије формирала се 
подгрупа која се посветила раду на 
разради критеријума за стицање статуса 
самосталног уметника. Ова група је 
формирана са циљем да дефинише и 

образложи предлоге за проширење 
услова за стицање Статуса самосталног 
уметника како би обухватила разноврсне 
активности које би требало да се признају 
Правилником Министарства. Поред 
уобичајених излагачких активности 
последњих деценија у ликовној уметности 
се појављују и другачије уметничке праксе 
и постаје јасно да се улога уметника и 
поље његовог рада знатно проширује. 
Садашњи правилник Министарства културе 
за стицање статуса самосталног уметника, 
када су ликовни уметници у питању, још 
увек не препознаје те промене. У раду 
ове групе учествују Милица Лапчевић 
и Срђан Вукајловић као представници 
УЛУС-а, Даница Бићанић и Зоран Пантелић 
из СУЛУВ-а (Савез удружења ликовних 
уметника Војводине) и Ружица Сарић из 
Удружења архитеката Србије. Кроз шест 
радних састанака финализиран је рад 
на елаборацији предлога који је затим и 
прослеђен члановима оба удружења за 
коментарисање.

slikarskasekcija@gmail.com

vajarskasekcija@gmail.com

ulus.prodajnagalerija@gmail.com

/ Извештаји Радних група Дебатно-истраживачки програм / Секције

ulus.postenapraksa@gmail.com
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Просторија која се налази испред канцеларије 
рачуноводства УЛУС-а, на првом спрату 
Павиљона није могла да се користи за рад 
јер се у њој налазила несређена пословна 
документација и расходована техника. То 
је било место где се одлагало све оно што 
се сматрало непотребним. Ова просторија 
није имала природно осветљење јер је 
гипсаним зидом била одвојена од кухињског 
дела. Чланови органа и тела УЛУС-а уз 
велику помоћ чланова групе УЛУС Младих 
организовали су волонтерску радну акцију и 
започели сређивање са идејом да направе 
радни простор који би користили сви 
заинтересовани чланови Удружења. Уклоњен 
је гипсани зид, зидови су очишћени и 
окречени, стара судопера је расходована, 
полице су очишћене и доведене у функцију, 
разбијена стакла на прозорима су замењена. 
Створена је осветљена, велика канцеларија, 
са функционалном кафе кухињом. Купљена 
је нова судопера и велики сто са две клупе, 
направљене су додатне полице, постављена 
је огласна табла са важним информацијама за 
чланство... Сто и две клупе купљени су новцем 
који је обезбеђен кроз пројектну активност. 
Све остале трошкове преуређења простора 
сносили су чланови органа и тела. Простор је 
сада оспособљен за састанке чланова и друге 
радне активности.

Започет је процес благе модификације 
простора Галерије „Београдска разгледница” 
као сегмента Галерије УЛУС како би се на 
овом месту креирао простор за информисање 
чланова који не користе електронске медије 
и шире јавности о дешавањима у УЛУС-у, 
новим конкурсима, каталозима, публикацијама 
и сл. Део везан за продају минијатура је 
задржан али је организован на начин да су 
инсталирани покретни панели чиме је простор 
економичније употребљен.

Простор за састанке

УЛУС ИНФО Центар

НОВЕ ИНИЦИЈАТИВЕ Финансијски извештај 
за 2019. годинуУЛУС Младих Бијенале Младих

УЛУС Младих је основан 2020. године као 
иницијатива УЛУС-а за сарадњу са младима 
са циљем да промовише младе уметнике, 
послужи као спона између њих и институција 
културе и да охрабри младе да сами стварају 
нове уметничке и едукативне програме. 
Ослањајући се на традицију УЛУС-а, УЛУС 
Младих уводи и нове праксе у своју структуру: 
оно не укључује само ликовне уметнике, већ 
настоји да повеже све младе који делују у 
пољу културе и уметности. Укључивање је 
могуће током целе године а услови које будући 
чланови треба да испуњавају су следећи: да су 
држављани Републике Србије; да немају више 
од 35 година; да студирају или су завршили 
студије на неком од следећих факултета: ФЛУ, 
ФПУ, ФДУ, ФМУ, ФСУ, ФИЛУМ, ФУ Ниш, АУ Нови 
Сад, Архитектонски факултет, Филозофски 
факултет, Филолошки факултет. Нови чланови 
ће имати могућност учествовања у већ 
постојећим пројектима УЛУС-а Младих, као 
и простор за организовање и реализовање 
пројеката младих. УЛУС Младих ће јавно 
заступати и презентовати рад младих уметника 
и промовисати њихове пројекте и идеје. Строга 
подела на секције не постоји већ се формирају 
темпорални тимови према заједничким 
интересовањима, афинитетима и циљевима.
Визуелни идентитет УЛУС-а Младих су креирале 
Надежда Тодоровић и Тијана Радовановић. 
Полазиште идентитета представљао је 
тренутни изглед УЛУС-овог логоа. Основу 
визуелног идентитета чини варијабилни 
фонт (фонт чијим трансформацијама 
кроз код се може постићи огроман број 
модулација) способан да испрати флуидност и 
непредвидивост стваралаштва младих.
У оквиру УЛУС-а Младих, реализована је 
изложба младих уметника „Калеидоскоп” (24. 
јуна - 3. јул, Кућа краља Петра), на којој су 
као предавачи гостовали Мишко Шуваковић, 
теоретичар уметности, и Зоран Тодоровић, 
вишемедијски уметник. УЛУС Младих је 
подржао манифестацију Бијенале младих која 
ће бити реализована током 2021. године, а у 
оквиру које су одржане Јавне припреме током 
августа 2020. године. Први у низу догађаја под 
називом „Разговори на трави” реализован 
је у Чачку 23. 11. 2020. године. „Разговори 
на трави” имају за циљ да окупе студенте и 
афирмисане уметнике у различитим градовима 
ради упознавања. У првом од ових догађаја 
учествовали су: Војислав Клачар, Јелена 
Мијић, Софија Војиновић, Никита Живановић, 
Александар Ракезић и Ивана Тутуновић.

Бијенале младих је нова манифестација 
под окриљем Удружења ликовних уметника 
Србије у оквиру које ће током 2021. године 
бити организована међународна изложба 
савремене уметности младих, радионице 
продукције радова са тимом кустоса из Србије 
и региона, као и вишенедељни дискурзивни 
програм. Иницијатива за поновно покретање 
Бијенала, као културног оквира у којем 
су визуелни уметници удруживали свој 
рад, ослања се на баштину Фонда младих 
(1972‒1990) која је поверена УЛУС-у на 
чување. Такође, шири оквир овог подухвата 
је традиција организовања Бијенала младих 
на нашим просторима, изложбе која се пуне 
три деценије одржавала у Ријеци (1960‒1991), а 
потом у Вршцу (1994‒2004).

У програмском смислу, Бијенале младих 
је замишљено као место које одговара на 
заједничке потребе свих који учествују у 
његовом стварању, што укључује не само 
продукцију и извођење уметничких радова, 
већ и изградњу дискурса и дистрибуцију 
знања. У организационом смислу, Бијенале је 
замишљено као платформа за хоризонталну 
сарадњу и размену нових и афирмисаних 
актера у пољу уметности, отворена за нове 
учеснике и партнерства, предвиђајући 
могућност континуираног или повременог 
ангажовања. Прво издање Бијенала биће 
реализовано на децентрализован начин, 
кроз сарадњу с бројним партнерима у земљи, 
међу којима су Галерија савремене ликовне 
уметности у Нишу и Дом културе „Студентски 
град” у Београду, али и партнерима у региону, 
Институтом за савремену умјетност у Црној 
Гори, Факултетом за ствари које се не могу 
научити из Северне Македоније и Бијеналом 
Сала Д’Арт Јове из Шпаније.

На иницијативу Уметничког савета УЛУС-а, 
основана је Група учесника јавних припрема 
Бијенала. Чине је млади људи до 35 година 
који делују на пољу културе и уметности, 
превасходно студенткиње и студенти ликовних 
и примењених уметности, менаџмента у 
култури, архитектуре, теорије и историје 
уметности. Групу чини преко 30 активних 
чланова и до 30 особа које су повремено 
ангажоване у припреми Бијенала. Велики 
део младих који су окупљени на јавним 
припремама конкурисали су на овогодишњем 
конкурсу за пријем у чланство у Удружењу, што 
је један од првих значајних резултата овог 
пројекта.

уметности, Народни музеј, Факултет 
примењених уметности, АNT computers. 
У оквиру пратећег програма изложбе 
одржана је миниретроспектива, „Селектори 
су изабрали”, најуспешнијих учесника 
Тријенала ПМ „Реконекција 2019” у простору 
Галерије Камера у УП „Цвијета Зузорић”. 
Организациони тим чинили су: Војислав 
Клачар као главни одговорни, Владета Стојић 
и Александар Милосављевић. 
Ове године једна од главних тема била је 
још увек необјављени каталог Тријенала ПМ 
„Реконекција 2019”. Мноштво несугласица 
међу селекторима, организаторима и 
уредницима довело је до недостатка 
сарадње и одлагања завршних припрема 
публикације, тако да иста касни више од 
годину и по дана. У више наврата рађено 
је на моделима сарадње да би се убрзао 
процес реализације. На последњем састанку 
28. децембра 2020. године изабрана је нова 

комисија – уреднички тим каталога Тријенала 
у саставу: Војислав Клачар, Мира Одић и 
Весна Весић. Договорене су радикалније 
мере за реализацију и публиковање 
каталога до краја јануара. Све текстове је 
потребно скратити, лекторисати, превести 
на енглески, исправити мноштво словних и 
других грешака и онда поново проследити 
дизајнеру. Планирана реализација је у току.
Током ове године, у мају је изабрана 
нова Статусна комисија. Чланови Секције 
једногласно су подржали да представник буде 
Весна Весић. 
На последњем састанку почело се и 
са припремама Секције за наступајућу 
Скупштину УЛУС-а, избором представника 
за органе и тела: Статутарну комисију и Суд 
части. За представника у Статутарној комисији 
једногласно је подржана Милица Лапчевић.

Извештај Секције 
проширених медија
Секција проширених медија, у току ове 
године, одржала је три састанка: 14. фебруара, 
28. априла и 28. децембра.
После дужег времена, одржана је годишња 
изложба Секције проширених медија 
под називом „Атлас честица – да ли си 
предвидив/а” (2–25. јул). Конкурс је био 
јаван и отворен за све уметнике. Објављен 
је на веб-сајту и друштвеним мрежама, 
а чланови Секције су добили позив 
да учествују на конкурсу путем мејла. 
Селекторски тим секцијске изложбе чинили 
су Милица Лапчевић, Милош Пешкир и 
Душан Радовановић. Техничку подршку, 
у виду монитора, пројектора, каблова за 
ову изложбу, пружиле су многе јавне и 
приватне институције: Музеј савремене 

три, има за циљ промовисање графике и 
представљање савремене продукције аутора 
из различитих културних средина.
На Конкурс Тријенала који је трајао од 
децембра 2019. до марта 2020. године 
пријавило се 400 уметника из 43 државе, од 
тога 295 уметника из иностранства и 105 из 
Србије. У новим околностима, а у жељи да 
не прекинемо континуитет, приредили смо 
виртуелну изложбу. На платформи ВИР(Т)
УЕЛНИ УЛУС од 30.5.2020. године, поред 
централне изложбе ове манифестације налазе 
се и изложбе награђених уметника са Трећег 
међународног тријенала графике 2017: Ђанг 
Минђије (Zhang Minjie), Кина, Шантал Арди 
(Chantal Hardy), Белгија, Јелена Средановић, 
Србија, Хенрик Кроликовски (Henryk Krolikow-
ski), Пољска  и Арт Вергер (Art Werger), САД. У 
складу са новонасталом ситуацијом награде 
Тријенала нису додељене. Концепцију овакве 
поставке прати електронски каталог. sekcija.prosirenimediji@gmail.com

ulus.mladih@gmail.com ulus.bijenalemladih@gmail.com

заштитни знак иницијативе УЛУС Младих

заштитни знак Бијенала Младих

ПРИХОДИ: 10.270.200,00
Чланарине: 1.235.000,00
Котизације: 782.000,00
Ауторски сервис: 290.000,00

Поверени послови: 4.300.000,00
Пословно-техничка сарадња (ЛУКАС): 
288.000,00

Министарство културе: 900.000,00
Секретаријат за културу Београда: 2.200.000,00
Приход од донација за УЛУС: 275.200,00
 
РАСХОДИ: 9.779.489,71
Плате запослених (из различитих извора):
Из поверених послова: 2.200.000,00
Из сопствених прихода УЛУС-а: 2.823.479,15
Превоз запослених: 451.938,00

Комунални трошкови:
Вода: 12.000,00
Струја: 818.872,56
Чишћење: 216.000,00
Кафа, вода: 157.200,00

Дуговања:
Грејање: 420.000,00
Уплинк: 30.000,00
Потраживање на основу закупа за Галерију 
УЛУС: 8.630.574,00

Нови чланови 
примљени у 2020. год
Сликарска секција: Алимпић Александар, 
Богдановић Ана, Вучковић Немања, Драганић 
Снежана, Драгосављевић Ивана, Ђаковић 
Зорана, Загорац Бојан, Зејнелагић Сеад, 
Илић Александра, Јаковљевић Сандра, 
Јанцић Звонимир, Јанчић Ивана, Јочић 
Снежана, Каракаш Весна, Карановић Дуња, 
Кнежевић Уна, Кулић Милена, Лојовић 
Милица, Марковић Ана, Миловановић Јелена, 
Милојевић Сара, Милутиновић Миодраг, 
Николић Марија, Обрадовић Милутин, 
Палечек Радмановић Ирена, Пантелић Милан, 
Поповић Ана, Прешић Марко, Радивојевић 
Анђела, Радуловић Марија, Рахић Харис, Савић 
Бојан, Станек Кристина, Стешевић Огњен, 
Стојковић Марија, Тасић Миливоје, Таталовић 
Ива (Бендеља), Тијанић Мирјана, Тончић Ања, 
Топал Љубомир, Ћорломановић Дуња, Чворић 
Миња

Вајарска секција: Булатовић Светлана, 
Вучковић Марко, Кнежевић Владимир, Росић 
Драгана

Графичка секција: Јанковић Здравко, 
Килибарда Татјана

Секција проширених медија: Андријашевић 
Лазар, Игић Ана, Јеремић Ненад, Јокић Тамара, 
Мојсиловић Владимир, Чивтелић Андреја

/ Секције / Простори / Нове иницијативе
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