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Удружење ликовних уметника Србије УП ”Цвијета Зузорић” и Галерије УЛУС и
проналажење одрживог решења за несметани наставак реализације програма
и рада Удружења 
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Кабинету Владе Републике Србије 
Београд, Немањина 11
Ани Брнабић, Председници Владе Републике Србије и председници Савета за креативне индустрије

Министарству културе и информисања Републике Србије
Влајковићева 3, 11000 Београд
Маји Гојковић, министарки културе
Радовану Јокићу, помоћнику министра за савремено стваралаштво
Данијели Ванушић, помоћници министра за заштиту културног наслеђа и дигитализацију

Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије
Краља Милана 16, Београд
Јовану Воркaпићу, директору 

Канцеларији за ревизију система управљања средствима Европске уније
Немањина 11, Београд
Љубинку Станојевићу, директору

Кабинету Градоначелника града Београда
Драгослава Јовановића 2, Београд
Зорану Радојичићу, градоначелнику
Горану Весићу, заменику градоначелника

Градском секретаријату за културу
Драгослава Јовановића 2, Београд
Ивану Карлу, градском секретару за културу 
Гордани Гонцић, подсекретарки за културу

Служби главног урбанисте града Београда
Драгослава Јовановића 2, Београд
Данијели Корици Пантелић, директорки
Маријани Радовановић, заменици директорке

Секретаријату за имовинске и правне послове града Београда
27. марта 43-45, Београд
Татјани Парпури, секретарки
Данилу Ђаковићу, подсекретару

Агенцији за пословни простор Града Београда
Макензијева 31, Београд
Верољубу Јованчевићу, директору
Миомиру Поповићу, заменику директора

Предмет: Захтев за хитно регулисање имовинско-правног статуса простора које користи Удружење ликовних уметника Србије УП
”Цвијета Зузорић” и Галерије УЛУС и проналажење одрживог решења за несметани наставак реализације програма и рада
Удружења 

Поштовани,

У име Удружења ликовних уметника Србије, једног од најстаријих и најбројнијих уметничких удружења у региону (основаног 1919.
године), које данас заступа интересе преко 2.600 ликовних уметника широм Србије, обраћамо Вам се с ургентним захтевом да се у
најскоријем року реши имовинско-правни статус простора чији је наше удружење дугогодишњи корисник, а у којима одговорно
спроводимо послове од изузетне важности за целокупан сектор културе и уметности на националном нивоу.
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За реализацију поверених послова, те обимног излагачког и говорног програма УЛУС тренутно користи два простора – Уметнички
павиљон ”Цвијета Зузорић” на адреси Мали Калемегдан бр. 1 и Галерију УЛУС у Кнез Михаиловој бр. 37, за које и поред настојања
претходних управа нашег Удружења, надлежни органи Републике Србије и Града Београда нису обновили уговоре о коришћењу. 

На предлог Министарства културе и информисања, а у циљу поналажења одрживог решења за регулисање имовинско-правног
статуса простора чији је корисник УЛУС, 8. априла 2021. године одржан је састанак представника Министарства културе,
Секретаријата за културу града Београда и УЛУС-а. Међутим, и поред предлога које су изнели представници МКИ, а што је наведено
у службеној белешци коју достављамо у прилогу (Прилог бр. 5), нисмо обавештени о даљим корацима ка решавању овог питања. 

Подсећамо да је почетком 2021. године код Централне банке за развој Савета Европе одобрен кредит за финансирање реконструкције
УП “Цвијета Зузорић” у предрачунској вредности од 176.727.300,00 динара, за шта је Завод за заштиту споменика културе Града
Београда израдио пројекат, а да грађевинска дозвола за радове реконструкције истиче у октобру ове године. 

Уједно, напомињемо да условни атест  за коришћење електричне енергије у  овом простору који су одобрили надлежни стручњаци
Института ”Никола Тесла” истиче с почетком грејне сезоне, тј. 15. октобра 2021. године. Неисправне електричне инсталације, које су
узорок пожара у марту ове године, додатно су отежале рад стручне службе, Органа и Тела УЛУС-а стављањем ван коришћења простор
секретаријата у УП “Цвијета Зузорић”. 

Упркос наведеној тешкој ситуацији, посвећеност и упорни рад актуелне управе УЛУС-а на побољшању квалитета уметничке
продукције, као и услова рада у сектору уметности и културе на ширем националном и међународном нивоу, дали су очигледне
резултате у кратком периоду и добијају све већу подршку културне и шире јавности.

Стога очекујемо Вашу хитру реакцију, те да на што адекватнији и ажурнији начин преузимете одговорност из
делокруга ваших надлежности, које се тичу:

Коначног номиновања органа с којим ће УЛУС обновити уговор за коришћење УП “Цвијета Зузорић”;
Спровођења инфраструктурних радова на објекту УП “Цвијета Зузорић”, ради несметаног наставка реализације
репрезентативних уметничких програма и других послова УЛУС-а, у интересу 2.600 чланова;
Омогућавања увида у уговорне основе по којој Секретаријат за културу града Београда задужује Удружење ликовних
уметника за коришћење Галерије УЛУС;
Проналажења одрживог модела за дугорочну реализацију културног и уметничког програма које спроводи Удружење
ликовних уметника у просторима УП “Цвијета Зузорић” на Малом Калемегдану бр. 1 и Галерији УЛУС у Кнез
Михаиловој 37.

У прилогу Вам достављамо:

Прилог 1. Комплетан извештај о имовинско-правном статусу простора које користи Удружење ликовних уметника Србије, а
који је Министарству културе и информисања достављен 31. децембра 2020. године, из кога се може сагледати хронологија
статуса простора које користи УЛУС, као и увидети да поред многих упућених захтева градским и републичким органима
уговори за коришћење простора УЛУС-у нису били благовремено обновљени од стране надлежних органа;

Прилог 2. Програмски план УЛУС-а за наредних пет година, упућено Министарству културе и информисања 14.03.2021.
године;

Прилог 3. Захтев за обнову уговора о коришћењу УП “Цвијета Зузорић”, и проналажење дугорочног решења за његово
адекватно одржавање, упућено Министарству културе и информисања 14.03.2021. године.

Прилог 4. Стратешки план развоја удружења за период 2021/2023;

Прилог 5. Спецификацију потреба Удружења за привремени смештај и наставак рада током извођења реконструкцијских
радова (потраживано од Сектора за Заштиту културног наслеђа МКИ, на састанку одржаном 26.08.2020. године; Службена
белешка са састанка садржана је у Прилогу 1);

Прилог 6. Белешку са састанка у Министарству културе и информисања са представницима Министарства и представницима
Секретаријата за културу града Београда одржаног 8. априла 2021. године. 

С поштовањем,

Марија Каузларић,
Председница Управног одбора
Удружења ликовних уметника Србије

Удружење ликовних уметника Србије 
Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић" 
Мали Калемегдан 1, 11000 Београд, Србија
Телефон: +381.11.2621.585 
Рачуноводство: +381.11.2622281

https://drive.google.com/file/d/1KLVL8R3KeKsUBMZ4gnjCoCZJbgvr5v4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NTwS1ta_1LvoWnI50EwikEE2A9Dgm7ei/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sftDI6j_8d4EMGiIKYTgAidkMPjv8UP3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fW_eENK5ZuVAWQ6OKciWvnAIlX0XEYEY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hsefDsJV2ohrUHmUcuhsxbNJYwYERsWx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LOc3zgmzy-qhJzCaX4bWTF0asVt1z9G3/view?usp=sharing
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www.ulus.rs 

Ова порука  намењена је искључиво њеном примаоцу и може да садржи правно осетљиве податке и са свим својим прилозима је поверљиве
природе. Удружење ликовних уметника Србије задржава право мењања садржаја ове поруке и свако неовлашћено коришћење и прослеђивање је
забрањено. Удружење ликовних уметника Србије не одговара за неовлашћене измене, преправке или фалсификовање ове поруке.  

http://www.ulus.rs/

