




IZVEŠTAJ O IZLOŽBI “ POGLED U NEOČEKIVANO”

Izložba slikarske sekcije ULUS-a “Pogled u neočekivano” održana je od 18. februara do 11. marta

2021. godine u Umetničkom paviljonu ,,Cvijeta Zuzorić''.

Odbor izložbe sastojao se od 6 članova iz Slikarske sekcije ULUS-a, a po odluci OSS (sastanak

održan 28. januara 2021.) i UO.

Članovi Odbora izložbe bili su: Nina Radoičić, Andrej Bunuševac, Gabriela Vasić, Ana Marković,

Nataša Kokić I Marija Zdravković.

Autor koncepcije, pozivnog pisma i teksta izložbe "Pogled u neočekivano" je Gabriela Vasić.

Ove godine, po prvi put i po predlogu Gabriele Vasić, organizovano je online žiriranje u kojem je 
stručni žiri sastavljen od petočlane komisije (koju je delegirao Odbor slikarske sekcije) nezavisno 
putem lista za bodovanje i na taj način transparentno, procenjivao kvalitet radova na osnovu 3 
parametra: tehnička izvedba, sadržaj-koncept i umetnička izjava (art statement). Maksimalna 
ocena bila je 10 po svakoj od ove tri kategorije. Da bi prošli selekciju za izlaganje, kandidat na 
konkursu trebalo je da osvoje minimum 100 bodova. Stručni žiri izložbe radio je u sastavu: Andrej 
Bunuševac (Predsedavajući Odbora izložbe), Nataša Kokić, Ana Marković, Marija Zdravković i 
Gabriela Vasić.

Na konkurs je pristglo 180 prijava, od čega je odabrano 142 izlagača, a članovi Odbora izložbe su

predložili 8 umetnika po pozivu, a ukupno je izlagalo 150 umetnika. Preko 50 kandidata su bili

umetnici koji nisu članovi ULUS-a, od čega je akumulirano 73800 za potrebe realizacije izložbe, a

prema odluci UO. 

Obzirom na jako kratak roka za realizaciju izložbe Slikarske sekcije (datum otvaranja dodelio je US) 
i na početnu inertnost( u smislu stupanja u akciju shodno rokovima) članova Odbora izložbe, 
Gabriela Vasić je preuzela vođstvo u organizaciji za produkciju izložbe na sledeće načine :

– unošenjem kontakata sa mejlova prijavljenih umetnika za konkurs , sistematzaciojom isth 
u četri kategorije( prijavljeni, odbijeni, po pozivu I izlagači) sto je trajalo oko četri dana

– komunikacijom putem mejla sa svim umetnicima, čak I nakon konkursa . Niko se od 
umetnika nije žalio na komunikaciju. Tom prilikom je primetla 5 izlagača koji su propušteni,
a Marija Kauzlarić ih nije evidentrala, te ih je  Gabriela Vasic uključila na izložbu jer su imali 
pravo na izlaganje

 -         organizovanjem online žirirnja posredstvom tabela koju je izradila i bodovanja koje je 
predložila, a u saradnji sa članovima OI

-           organizovanjem postavke koja je bila predodređena u vreme državnog praznika i vikenda 
( nabavkom alata, dovođenjem dva stručna lica za postavku)

–postavkom koju je predvodila imajući jasnu koncepciju na koji način može estetski i kompozicino 
da se prezentuje ogroman broj radova u odnosu na prostor Paviljona

–iznošenjem stručnog rešenja za plakat izložbe



–promovisanjem izložbe u medijima i na instagram proflu slikarske sekcije u kome je komunicirala 
sa izlagačima, te postavljala i njihove postove i video zapise i storije

–organizovanjem vođstva umetnika - izlagača  za izložbu Pogled u neočekivano, putem Zoom 
platorm, što je postavljeno na Yutube istoimenog kanala (usled nedostatka komunikacije sa 
koordinatorkom komunikacija, ovaj važan događaj nije na zvaničnom ULUS-ovom Jutjub kanalu!)

–organizovanjem tribine za Osmi mart na kojoj su učestvovale umetnice koje su izložile svoje 
radove

–dobijanjem donacije iz Fondacije Saša Marčeta u vidu tehničke opreme za tribine, 50 000 dinara 
za katalog i tehničke podrške za izradu kataloga (Jelena Aranđelović je takođe dobola donaciju od 
30000 din za katalog)

–angažovanjem fotografa za porebu kataloga I fotofokumrntacije

–sakupljanjem ponuda za izradu kataloga

–angažovanjem u procesu izrade kataloga

Gabriela Vasić bila je u komunikaciji sa KC Gradac koji je ponudio saradnju u vidu preselenja dela 
izložbe Pogled u neočekivano u njihovu Galeriju, ali je Odbor izložbe to odbio na zoom sastanku 
navodeći razlog -  korona i epidemioloska situacija, dok UO ni nakon 19 dana nije dao nikakav 
odgovor ovoj insttuciji, već je neodgovaranjem na dopis, proizveo situaciju da je ova insttucija 
odbila saradnju sa ULUS-om, prezentujući ovakvo ponašanje kao krajnje neprofesionalno.

Usled Gabrielinog zalaganja za ostvarenje svih aspekata produkcije ove izložbe, pojavio se 
svojevrsan bunt članova Odbora izložbe u smislu kako je Gabriela preuzela kontrolu i dominaciju 
nad tmom. Obzirom na njeno višegodišnje skustvo u produkciji i organizaciji umetničkih događaja 
(oko 100), smatram da je sasvim prirodno i pohvalno to što je odradila najveći deo posla. 
Osuđujem loše komentare članova Odbora izložbe i nekih članica OSS, izopštavanje Gabriele iz 
tma i svako ružno ponašanje prema njoj koje nikako nije zaslužila. Nažalost, članovi tma nisu 
uvideli da je njena akcija usmerena isključivo završavanju posla oko izložbe, a ne samopromociji 
(kako je optužuju). Sa realne tačke gledišta, da se Gabriela Vasic nije svojevoljno angažovala, 
izložbe SS ne bi bilo u predviđenom roku, a shodno tome ni u toku izlagačke sezone 2021.

Na posletku, na sastanku OSS i Odbora izložbe, koji je usledio nakon više poziva Gabriele Vasić, na 
predlog Kristne Ristć (da se dostavi fnansijski izveštaj za konkurs), sa kojeg je zooom snimak 
Marija Kauzlarić obrisala jer je on dokaz njenog jako ružnog ponašanja i verbalne agresije prema 
Gabrieli Vasić , kao i nekih drugih članova, odlučeno je jednoglasno da se ostatak produkcije 
prepust Gabrieli i meni kao njenoj pomoćnici. 

Takođe , jako dugo je trebalo UO da potpiše ugovor o donaciji Fondacije Saša Marčeta, u mučnom 
procesu koji je  doveo do neprijatnost  i Gabrielu Vasic i predstavnike  Fondacije.

Ostala je realizacija kataloga koja je u toku.

Izložba Pogled u neočekivano nije dobro popraćena na zvaničnim kanalima ULUSa , fejsbuk 
stranici, sajtu, tj. na svim kanalima kojima upravlja Marija Kauzlarić. Stče se dojam da je zbog svih 
dešavnja izložba namerno bojkotovana od strane predstavnika ULUS-a, uprkos velikom 
zadovoljstvu većine izlagača i publike.

Interesantno je da se bojkot Gabrielinih aktvnost u ULUSu nastavio nakon ove izložbe od strane 
Uprave ULUSa , da bi rezultrao sramnim javnim linčom koleginice Vasić na sajtu udruženja, gde je 
iznet niz netačnih tvrdnji. Ovakav čin nije se desio u istoriji ULUSa i apelujem na članove i Upravu 



da se ovo saopštenje povuče sa sajta, uz dužno izvinjenje Gabrieli Vasić.

 

FINANSIJSKi PLAN ZA REALIZACIJU IZLOŽBU SLIKARSKE SEKCIJE 2021 – POGLED U NEOČEKIVANO

BUDŽET
PRIHOD OD PARTICIPACIJA
73800,00 – (20% od prihoda od partcipacija ćemo platt po prijemu sredstava od projekta sa 
konkursa)
DONACIJE
36000,00 – Jelena Aranđelović obezbedila
50000,00 – Gabriela Vasić obezbedila

UKUPNO: 159800,00 DINARA
TROŠKOVI
ODOBRENO

1.13000,00 - ekaterna kartca za snimanje događaja (Marija K.)
2.10300,00 – alat i pribor za tehničare (Gabriela V.)

ZA USVAJANJE - AKTUELNO
1.Fotograf (12000,00 – bruto)
2.Tehničari (5000,00 – neto)

KATALOG - PREDSTOJI
1.74000,00 – 15x15 cm, štampa Akademija

NAGRADE – PREDLOG (Od ostatka od svih prihoda)
1.Zlatna paleta
2.Nagrada za rad na izložbi „Pogled u neočekivano“

BUDŽETSKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO: 159800,00 DINARA
159800 – (10300 + 13000) = 136500
136500 – 17000 = 119500
119500 – 74000 = 45500

Preostala sredstva od 45500 ,00 Marija Kauzlarić je predložila da se da ULUS-u, kao podrška zbog
požara,  a ne za nagrade koje smo predložile Milena Bošković Badnjar i ja na sastanku 8.4.2021 
OSS , te tražimo od članova sekcije da opovrgnu ovaj predlog Marije Kauzlarić, i da se ova 
sredstva vrate sekciji, za potrebe podrške umetnicim u vidu skromnih fnansijskih nagrada!

Predsednica OSS
Anita Bunčić Četnik









ODGOVOR SUDU ČASTI na prijavu Veljka Zejaka 

Poštovane kolege iz Suda čas4,  

Prenosim u potpunos4 njegov email sa svojim odgovorima 
Navodim da sam dopis dobila 18.6.2021. oko 20h.  

Pozdrav, 
Želeo bih da prijavim Gabrielu Vasić sudu čas4 ULUS-a. 

Prilikom selekcije kandidata za izložbu Vajari/ke Srbije 2021 Gabriela Vasić je vređala, pre4la i 
vršila pri4sak na članove selekcione komisije, koje sam bio deo. Slala je 10ak mailova i na kraju 
je napravila post na N gde je nastavila da vrši pri4sak i iznosi uvrede čak i po nacionalnoj osnovi.  

- Kolega Veljko Zejak je upravo taj koji je vređao mene u toku prepiske, učitavajući 
nepostojeći sadržaj u moj rad koji je predložen. Mailovi koje sam mu slala, eksplicitno 
pokazuju moju nameru da mi se izvini zbog pogrešne interpretacije mog rada! On je to 
na kraju i učinio, ali očigledno je ostao pri svojim pogrešnim, a reklo bi se i zlonamernim 
tumačenjima mog rada. Nikakve uvrede po pitanju nacionalne osnove nisu iznete, već je 
on verovatno pogrešno doživeo neki deo sadržaja prepiske, kao što je i pogrešno 
interpre4rao sadržaje moje prijave i mog rada 

- Što se 4če njegove insinuacije da je vršen pri4sak na članove komisije, to je jedna posve 
lična ocena, koja nije osnovana u realnos4, a to sam više puta i pomenula, pošto je to 
izjavio u mailovima! Moj dopis je bio upućen na mail sa kog sam dobila obaveštenje, a da 
nisam ni znala ko je u komisiji. Tek naknadno sam to saznala iz maila koji sam dobila.  

- Smatram ovakve ocene vrlo subjek4vnim i netačnim, uvređujućim a i klevećućim! 
- Od Vide Stanisavac, sa kojom sam stara poznanica i znamo se dugo privatno, imala sam 

pre nekog vremena privatni razgovor po pitanju merila za izbor radova, pa i mog rada, 
gde sam zaključila da ona nije znala šta je to SOCIJALNA SKULPTURA, a sama je to 
izjavila. To apsolutno može da se proveri!  

Ne ume da se zaustavi i stvari koje sebi dozvoljava idu u pravcu fiksacije i psiho4čke reakcije. 
Zvala je i drugog člana žirija  Vidu Stanisavac više puta, što sama i kaže u jednom od 4h mailova. 
Vida se je žalila da je i prošle godine takođe vršila pri4sak na nju, kada su joj odbili is4 rad  i 
govorila joj kako se ne razume u skulpturu i kako ne zna šta je socijalna skulptura.  

- Veljko Zejak nije psihijatar a ni psiholog i nije u poziciji da procenjuje tuđe mentalno 
zdravlje! Ovakva ocena mog psihičkog zdravlja je krajnje uvredljiva. Dopise je dobijao dok 
se nije izvinio, jer je njegova procena mog rada bila vrlo problema4čna i netačna!  



- Vida Stanisavac je dobila 1 poziv u kom sam joj se žalila na ponašanje Veljka Zejaka, i 
tada mi je rekla da on na njihovom žiriranju nije pominjao nikakav klijen4s4čki stav i da 
je ona bila za to da se moj rad primi.  

- Nije jasno kakve je kriterijume imao žiri i moj dopis je bio namenjen tome da saznam 
kriterijume po kojima je žiri procenjivao radove. Zbog pogrešne interpretacje mog rada 
od strane Veljka Zejaka, koja će bi4 opisana u sledećim pasusima, smatram se 
oštećenom! 

- Vida Stanisavac se može pozva4 kao svedok ili se traži4 njena izjava. Vida Stanisavac nije 
upoznata da je Veljko Zejak koris4o informacije o našoj komunikaciji ovde i njegove 
komentare smatra netačnim insinuacijama.  

Taj rad koji je predložila sadrži se od stola za masažu i rekvizita za masiranje, pored toga namera 
joj je bila da daje preporuke svojim klijen4ma, što je baš 4m rečima i obrazložila u svom tekstu. 
Davanje preporuka klijen4ma je reklama i 4me pravi klijentelis4čki odnos naspram pose4laca 
izložbe.  

- Osnovna pogreška koju je ovaj član žirija vajarske sekcije uneo u interpretaciju mog rada 
je što je izjednačio PUBLIKU sa KLIJENTIMA! U mom radu se klijen4 pominju u kontekstu 
da oni kad dođu na tretman, dobijaju savete ili prepopruke za vežbanje. Publika nisu 
klijen<! KLIJETNI SE NE POMINJU U PRIJAVI! 

- Publika dobija te preporuke za bolje zdravlje ili za vežbanje BESPLATNO! Publika dobija 
priliku da NAUČI određene tehnike za opuštanje, da koris4 ambijent i rekvizite, da 
individualno ili u paru vežba i da uspostavlja odnose kroz dodir, kroz masažu jedni 
drugih, kao lekovit čin, kojim se kontekstualizuje post kovid iskustvo izolacije. Ovaj 
projekat je trebalo da bude LEKOVIT I isceljujući za publiku tj. za građane, da se vrate 
dodiru, a dodir kao čulo i kao medij je upravo ono što povezuje tehnike masaže, kao 
isceljujuće tehnike, sa vajarstvom! Na ulazu je Mića Stajčić izložio skulputur, na ovoj 
izložbi, na kojoj upravo piše: Ruke vajara su ruke iscelitelja! Sudu čas4 ću priloži4 ceo 
opis svog projekta, pa će moći da uporedi ovo što ja navodim i ono kako je kolega Zejak 
interpe4rao moj rad! O ovome da je rad “klijentelis4čki”, Vida Stanisavac je u mailu rekla 
da je prvi put kroz našu prepisku i saznala da se ja bavim masažom, te da rad nije 
povezivala ni sa kakvim reklamerstvom. Njena odluka da se moj rad ne primi je vođena 
posve drugim kriterijumima, o čemu ona govori u dopisu koji šalje Sudu čas4 (preko 
mene), a lično mi je to objasnila u prvom razgovoru, što sam ja bez pogovora prihva4la 
kao validan argument. Stoga, nije bilo nikakvog razloga da vršim bilo kakav pri4sak na 
članove komisije, kako se neosnovano tvrdi u ovom dopisu koji je kreirao Veljko Zejak! 

- Smatram ovakve ocene kolege Zejaka krajnje štetnim i pogrešnim i to je bio razlog što 
sam insis4rala da mi se izvini, tj. zašto sam mu slala više mailova, ali je on uporno 
odbijao da čuje šta mu govorim. Smatram da kolega Zejak nije kompetentan da 
procenjuje dela savremene umetnos4, budući da su njegove interptetacije krajnje 
banalizujuće, površne i zlonamerne, i da počivaju na nekim potpuno ličnim osnovama, a 
ne na profesionalnim kriterijumima. (Kazni4 “an4vaksere” npr!). 



Ovo je deo prijave, a molim Sud čas4 da pročita ceo sadržaj moje prijave I opisa predloženog 
rada:  

Ideja ovog projekta koji telo tre<ra kao SOCIJALNU SKULPTURU u momentu post-kovid 
iskustva opšte panike, smanjenog imuniteta, straha od kontakta, socijalne izolacije i 
povećanog stepena anksioznos< i zabrunutos< za zdravlje svih građana, kao univerzalnog 
iskustva, bez presedana je da se čovek vra< čoveku i svojoj primarnoj prirodi, intuiciji ali i 
društvenos<.  

Publika će bi< u prilici da po meri svoje krea<vnos< i senzibiliteta, istraživačkim metodama 
vežbanja sa rekvizi<ma ili uz jednostavne instrukcije za opuštanje, putem tehnika disanja ili 
fokusiranja misli, umiri svoj um i doprinese psiho-fizičkom rasterećenju i boljem energetskom 
balansu. Osim vežbi, publika će moći da koris< rekvizite za samomasažu ili da u paru, jedni 
drugima, intui<vnim pristupom, pruže opuštanje putem dodira tj. masažom. 

- Pored toga svi objek4 koje je tamo navela zadržavaju svoju funkcionalnost  i vrlo je 
sporno to posmatra4 kao ready made skulpturu.  

Ready made objekat radi na rekontekstualizaciji objekta koji postaje nešto drugo, sredstvo za 
prenašanje poruke i taj objekat 4me gubi pređašnju funkciju. 

- Iz ovoga se vidi da kolega Zejak ne zna mnogo o Readya made-u! Funkcija ready made 
objekta ne mora bi4 ukinuta premeštanjem objekta u prostor Galerije! Kolege Zejak nije 
razumeo, da se ovakvim činom, zapravo vrši transformacija galerije u prostor za 
opuštanje, a izložen rad je primarno INTERAKTIVNA INSTALACIJA U PROSTORU, a rekvizi4 
su “ready made”. Sam naziv rada – RELAX ROOM - Interak4vna „ready made“ instalacija 
u prostoru, je skulptorski medij sa elemen4ma par4cipa4vnos4, koji su deo moje 
umetničke prakse. Zejak izgleda da ne razume ovaj medij ili namenski pogrešno 
interpre4ra pojmove? 

- Ovde je prenet uvodni deo prijave, koju očigledno Zejak ili nije čitao ili svo vreme 
namerno pogrešno interpre4ra napisano:  

- Rekonstruisani radni prostor  autorke, „Rest room“  je jedinstvena prilika da publika i 
kulturni radnici i umetnici iskuse an<stres procese samoisceljivanja kroz dodir. Dodir je 
medij za transformaciju energije i napetos<, za otpuštanje blokada, nagomilanih 
toksina, što doprinosi boljoj unutrašnjoj ravnoteži i zdravlju. 

Takođe cela ta njena priča je an4vakserska gde ona objašnjava kako se tehnikama joge i 
ayurvede bori pro4v Covid 19.   
To je inače i nešto zbog čega je već bila opomenuta jer je te an4vaxerske ideje propagirala preko 
naloga slikarske sekcije koji je otvorila na instagramu.  



- PROGRAM NIJE ANTIVAKSERSKI I uopšte se ne bavi vakcinama, već se bavi 
ISCELITELJSKIM PRAKSAMA DODIRA, u post kovid krizi socijalne izolacije! Nigde se u 
tekstu prijave ne pominju vaccine! Masaža je PRVOBITNA ISCELITELJSKA TEHNIKA, tj. 
PRVOBITNA MEDICINA, koja je upravo nastala kroz spontani dodir između ljudi, 
polaganjem dlanova na bolno mesto. Ovaj član stručnog žirija o tome očito nema nikakva 
saznanja I potpuno na pogrešnim osnovama interpre4ra moj rad. U prijavi se ne pominje 
Ayurveda, ni4 se pominje da se tehnikama joge I Ayurvedom bori pro4v Covida19! To je 
potpuno proizvoljno tumačenje ovog člana komisije! Veljko Zejak je pobrkao neke 
pojmove I ugradio u moju prijavu stvari koje ja nisam navela. Potpuno jedna subjek4vna 
interpretacija mog rada. Zašto to ovaj čovek radi, nije mi jasno?! 

- Takođe, nikad na Instagram profilu koji vodim, pa ni na ličnim instagram profilima se 
nisam bavila temom vakcina! To sve je takođe izmišljo4na i pogrešno I zlonamerno 
učitavanje. Jedino mesto gde sam SAVESNO I odgovorno govorila da ne smeju SVI da se 
vakcinišu, jer ljudi ne znaju da li su zdravi, bez sistematskog pregleda je profil FB ULUS 
stranice a povodom poziva ULUSa na besplatnu vakcinaciju članstva, a to je VEĆ 
iskorišćeno pro4v mene od strane Danila Prnjata, koji je dopus4o sebi da moje 
upozoravajuće komentare I zabrinutost za zdravlje kolega, tre4ra kao tužbu. Smatram da 
ULUS nije instance koja treba da se bavi “vakserskom” propagandom! Ukidanjem prava 
na lično mišljenje, ukidanjem mojih komentara, ukidanjem mog pristupa FB stranici, 
ULUS se pretvara u plaporm za cenzuru I jednu regresivnu I totalitarnu formaciju, u kojoj 
članovi nemaju pravo javnog govora, ni iznišenja ličnog mišljenja. Ovo je veoma 
problema4čno I nedopus4vo u demokratskim društvima!  

Ali to i nije suš4na ni4 u tome nalazim neki razlog zbog čega je odbijena, pre svega je bila 
odbijena iz razloga što njen predlog nije skulpturalan i taj deo sa uspostavljanjem 
klijentelis4čkog odnosa je takođe bio sporan.  

Pored toga ta odluka o tome da ne bude izabrana u selekciju ne prois4če nikako iz ličnih razloga, 
već je isključivo bila vezana za konkretan predlog koji je podnela. Taj rad je već drugi pit bio 
odbijen za  izložbu vajara Srbije, pri dva različita sastava žirija. 

- OVAJ RAD JE PRVI PUT PREDLOŽEN! Prošle godine je predložen sličan rad, ali ne is4. 
Prošle godine je bio uključen i performans i moje prisustvo, uz davanje besplatnih 
konsultacija, vežbi i terapija publici i umetnicima, u zakazanom terminu. Kolega Zejak 
NIJE INFORMISAN I govori napamet. Jedino što je slično, to je se izmeštaju rekvizi4 za 
vežbanje i masažu, a i naziv rada je izmenjen, i zvao se CENTRIRANJE. KLIJENTELIZAM je 
Željko Zejak samostalno izneo tek u prepisci sa mnom I nikad pre toga nije to izjavio na 
sastancima komisije, o čemu sam obaveštena od Vide Stanisavac. To je njegovo lično 
tumačenje, koje je posve proizvoljno I ne odgovara predmetu prijave. Takođe, netačno je 
da je sastav žirija sasvim različit, jer je Vida Stanisavac bila u oba žirija, što je bio još 
jedan od razloga mog pozivanja koleginice, budući da smo pre toga privatno pričale o 
prošlogodišnjem konkursu.  



Šaljem vam print screen-e 4h njenih mailova i objeva na N. I takođe njenu dokumentaciju koju 
je predala kao prijavu za izložbu. 

Ona se je na kraju  smirila, ali mi se čini da ona svojim delovanjem samo šte4 Udruženju Likovnih 
umetnika Srbije i da se na ovome neće zaustavi4, jer svaki put ima slične reakcije. 

- Ovde se vidi namera ovog člana Udruženja, koji se ovako sramnim dopisom regurtovao u 
spisak onih koji su stali u hajku pro4v mene! O časnos4 i šte4, ovaj član bi trebalo da 
povede računa, jer ne živi u Srbiji a koris4 javne prihode građana Srbije, budući da 
ostvaruje status samostalnog umetnika, a živi u Sloveniji. Ovo je zakonom kažnjivo I 
nedopušteno I predstavlja obmanu sistema I Zakona. Ovom članu treba izreći opomenu 
zbog svega što je ovde naveo a što šte4 mom ugledu, ne odgovara is4ni, kao I zbog 
zloupotrebe položaja, I uvezivanja priče o an4vakserizmu u ovaj kontekst, te insinuiranja 
mene kao nekog ko šte4 Udruženju likovnih umetnika Srbije, čiji je on dopisni član.  

- To što neko koris4 javna sredstva iz statusa samostalnog umetnika a ne živi u zemlji čiji je 
državljanin, je potencijalno jako velika šteta za Udruženje, budući da su ovakve radnje 
zakonski kažnjive I Udruženje može ima4 posledica zbog neodogovornog ponašanja 
ovakvih članova Udruženja.  

- A to da li ću se ja I kada zaustavi4, je još jedna vrlo problema4čna izjava koja upućuje na 
to da ovaj čovek ima neku misiju ovde, tj. da doprinese tome da ja dobijem kaznu, jer je 
verovatno na zadatku, da zaš44 članove UO koji su nevalidni I koji se plaše da is4na o 
njihovoj nevalidnos4 ispliva na površinu. Da, neću se zaustavi4 dok is4na I pravda ne 
budu zadovoljene! A ako bude potrebno, nevalidne članove UO ću upu44 na nadležni 
Sud I ne plašim se odluka Suda čas4, jer je, kako kaže Gerun, ceo saziv sadašnjeg ULUS-a, 
nevalidan, ali neću dopus44 nikome, pa ni Velju Zejaku, da bla4 moj ugled I da pogrešno 
učitava interpretacije u moj rad!  

Povodom print skrina mog FB zida, gde se pominje moja kri4ka njegove amaterske video 
animacije – Veljko Zejak je vajar, smatram da to nije predmet koji se 4če teme konkursa koji je 
predmet ove tužbe.  

Na FB je objavljena moja kri4ka njegove amaterske video animacije, kao i moje objašnjenje 
MOG rada, tj. kri4ka njegove pogrešne interpretacije. Da nije možda zabranjeno kri4kova4 
umetnički rad drugih umetnika? Od kada je ULUS dao pravo članovima da proganjaju druge? 
Kojim to dokumentom je zabranjeno komentarisanje rada drugih umetnika? Da li mi imamo 
pravo da kažemo da neko nije dovoljno talentovan i da li zbog toga što je to član neke komisije, 
treba da ću4mo?  
Ni jedna osoba od 150 koje su izlagale na izložbi slikarske sekcije, ne može da se pohvali lošom 
komunikacijom sa mnom (neračunajući privatnu poruku Andrea Čikale, koji je napamet, pre 
finalne postavke njegovog rada, koji uzgred budi rečeno nisam ja postavljala, a sam je rekao da 
može bilo kako da se postavi (!)), nije se žalio! Napro4v, dobila sam salve pohvala u porukama 
od izlagača! 



Da li je dato jednima da druge kri4kuju i pogrešno učitavaju značenja u tuđe radove, a drugima 
nije dato pravo da tumače radove is4h 4h cenzora i krivotumača? Čini mi se da se u ULUSu 
napravila toksična atmosfera u kojoj više niko ne sme ništa da kaže šta misli! Pogrešno 
tumačenje tuđeg rada NIJE MIŠLJENJE jer za mišljenje treba da postoji validna argumentacija. 
Argumentacija ovde navedena je potpuno nevalidna, a kri4čko mišljenje je izgleda zabranjeno ili 
na putu da bude iskorenjeno?! Svako ko nešto kaže što se ne podudara sa opš4m i uvreženim 
uverenjima, ili ako ukazuje na nepravdu, ili se brani od napada ili se žali se na nepravilnos4 u 
procedurama, pretvara se u neprijatelja i odmah mu se impu4ra da radi pro4v „ugleda 
Udruženja“!? Nema prostora za dijalog ili diskusiju. Deluje da polako ali sigurno, kao društvo, 
tonemo u fašizam! Ali zato, ogroman broj članova Udruženja radi na š4ćenju nevalidnih članova 
Upravnog odbora i to je OK?! Blago nama ako smo se za to borili! 

Zbog svega navedenog, smatram da Željku Zejaku treba upu44 opomenu, jer sadržaj njegove 
prijave je krajnje proizvoljan, nedobronameran I problema4čan. Takođe, želim da se Željko Zejak 
izvini u pisanoj formi Sudu čas4 I da Sud čas4 to objavi na sajtu ULUS-a.  

Srdačno I hvala na pažnji,  
Gabriela Vasić 

Pozdrav, 

Veljko Zejak 

--





TUŽBA PROTIV UO BR. 3 – LAŽNE OPTUŽBE ZA PREDSTAVLJANJE ULUS-A U 
KOMUNIKACIJIAMA SA TREĆIM LICIMA I INSTITUCIJAMA 

Poštovani,  

Šaljem vam materijale u prilog tužbi pro6v UO a povodom neosnovanih napada i 
„ograđivanja“ Uprave ULUS-a od mog tobožnjeg predstavljanja ULUS-a pred ins6tucijama, 
„neovlašćeno“! 

Sadržaj ove tužbe je deo objave na sajtu, od 30.3.2021. od strane Uprave ULUS-a, tj. Upravnog 
odbora, kojoj nije prethodila nikakav dopis meni, nikakav poziv na dijalog, ni6 ikakve 
komunikacije po pitanju ovih navodnih problema od kojih se UO ograđuje, osim nezvničnih, 
telefonskih razgovora sa kolegom Vojislavom Klačarem, koji je bio za ovaj predlog, ili je bar meni 
to nezvanično saopš6o. Ćlanovi UO su morali da ovaj predmet stave na dnevni red i da donesu 
odluku po ovom pitanju, makar i nega6vnu! Ograđujući se od odgovornos6 koju su imali, u 
svojoj objavi na sajtu, izvšili niz lažnih optužbi na moje ime, a odgovornost koju su imali, nisu 
sporveli. Trebalo je da obaveste Galeriju Gradac da nisu spremni na saradnju, ako ništa drugo! 
Naime, ovakvim istupanjem u javnos6, na sajtu ULUS-a, u pitanju su jedna velika zamena teza, 
obmana javnos6 i članstva, prebacivanje odgovornos6 na moj teren, kao i lažne optužbe na moj 
račun. Osim toga, ovakvim postupkom, omalovažava se predlagač saradnje, kao i svi članovi 
Stručnog žirija, od kojih je 4 člana ULUS-a! 

Redosled dešavanja koji se 6ču optužbi na moj račun kako ja tobož predstavljam ULUS u 
komunikacijama sa trećim licima i ins6tucijama je krajnje zlonamerna, netačna, nekolegijalna i 
krajnje štetna i po mene i po udruženje!  

Navodim da sam kao neko ko je bio član Odbora za izložbu „Pogled u neočekivano“, prosledila 
upit na 26 adresa kulturnih centara u regionu, a u dogovoru sa članovima OIS, a jedan kulturni 
centar, tj. Galerije u sastavu Centra za kulturu Raška se javila na dopis sa predlogom za saradnju, 
kako možete vide6 iz sleda prepiski koje su usledile (DOKAZ 1). Nakon toga sam kontak6rala sve 
OiT o tom predlogu, a zvaničan dopis za saradnju je poslat od strane Kustosa Galerije Grada, 
gđe. Sonje Milićević, kojoj sam to predlagala i kroz prepisku i u našem telefonskom razgovoru, 
što je prosleđeno i Sekretaru i na adresu UO (DOKAZI 2,3). Ni u jednom momentu se nisam 
predstavljala kao neko ko ZASTUPA ULUS, ni6 sam na sebe preuzimala bilo kakvu ulogu 
pregovarača, osim posrednika, za dalje komunikacije sa Upravnim odborom! Ovakve tvrdnje 



iznete u javnom saopštenju, gde se ja optužujem za „zastupanje“ ULUS-a, od strane UO su 
krajnje neosnovane i nisu utemeljene u realnos6! 

Situacija je zapravo takva, da UO se OGLUŠIO o ovaj poziv za saradnju! Ovaj dopis nije stavljen ni 
na jedan dnevni red za sastanke UO, u periodu od 19 dana, nakon čega mi je od strane gđe 
Milićević, putem SMS-a javljeno da se Savet Galerije odlučio da ne ulazi u saradnju sa ULUS-om, 
jer je ULUS nestabilan i nepouzdan partner, kako ne bi dolazilo do nepredviđenih problema 
(DOKAZ 4). Pre toga, Sonja Milićević je upu6la nekoliko SMS poruka, sa zabrinutošću oko 
nejavljanja članova UO ULUS-a, a CK Gradac je hteo da konkuriše kod Ministarstva za ovaj 
projekat, 1.3.2021. Devetnaestog dana, Predsednik UO, Vojislav Klačar je upu6o poziv Sonji 
Milićević, sa navodnom saglasnošću oko saradnje, ali je tada već bilo kasno. Možete uze6 izjavu 
od Vojislava Klačara, a u dogovoru sa kustoskinjom Sonjom Milićević, mogu vam dostavi6 i njen 
email ili telefon.  

Zapravo, članovi UO su izvršili OPSTRUKCIJU ove saradnje, zloupotrebili svoj položaj moći, i 
prebacii odgovornost na mene, a onda su u javnos6 izneli niz laži i neis6na, na moj račun, kako 
bi valjda sprali sebe od odgovornos6, misleći da se lažnim optužbama može narušava6 nečiji 
ugled, zasluge i rezulta6!? 

Budući da ne postoji evidencija da se ovaj predmet o saradnji našao ni na jednoj od sednica UO, 
i pored mojih poziva, slanja emailova i zvaničnog dopisa, evidentna je opstrukcija ove saradnje, 
kao i uskraćivanje prava 20 do 30 umetnika koji bi bili selektovani da učestvuju na predloženoj 
izložbi. Na ovaj način, UO se ogrešio i o ciljeve samog Udruženja, koji su navedeni u Statutu, 
budući da je ULUS formiran sa ciljem da se doprinese razvoju umetničke scene, kulture i da se 
podrže saradnje i na kraju umetnici! Pored toga, publika iz Raške, za koju se navodi u dopisu 
kustosa CK Gradac, umesto da bude u prilici da bude upoznata sa savremenim tokovima srpske 
likovne umetnos6, biva uskraćena za ovu priliku, neažurnim, neprofesionalnim i krajnje 
neodgovornim postupanjem članova UO. Smatram da ovakvo postupanje članova UO ruši ugled 
ULUS-a u javnos6, da šalje nega6vnu sliku, širi nepoverenje i narušava potencijalno dobre 
odnose saradnje sa ins6tucijama i umetnicima. Takođe, ovakvo ponašanje destabilizuje ULUS, i 
kreira atmosferu nepoverenja prema Upravi, kao i prema meni, a pogotovu kod 120 članova 
ULUS-a, izlagača na izložbi Pogled u nečekivano koji su obavešteni o tome da UO nije izašao u 
susret ovoj saradnji, pod izgovorom „pandemije“, kako je saopš6o Odbor izložbe. Kako se šalju 
slike, a ne ljudi, ovaj izgovor je krajnje besmislen i proizvoljan, te odgovornost oko organizacije 
izložbe, poseta i mera, spada na teret organizatora, koji su ponudili takav vid saradnje, u kojoj 
ULUS ne bi imao nikakvih troškova, a dobio bi se besplatan transport radova, medijska pažnja, 
kao i katalog za sve učesnike. Ovaj posao je trebalo da vodi kustos sa svojim 6mom, Stručnim 
žirijem, koji čine naši eminentni umetnici i istoričarka umetnos6 Danijela Purešević, a gos6 na 
otvaranju je trebalo da budem ja, kao neko ko je napravio koncept poziva za izložbu slikarske 



sekcije, i jedan od predstavnika UO.  Svi izlagači su nakon ovoga bili upozna6 sa ovom vrstom 
problema koji je proistekao iz neodgovonog postupanja članova UO- 

Ovakva istupanja članova UO u javnos6, proizvode ogromnu štetu po moju profesionalnu 
reputaciju, lični ugled i čast, i narušavaju dobre odnose i komunikacije kako unutar udruženja, 
tako i sa trećim licima! Na ovaj način, narušene su mnoge stavke E6čkog kodeksa, Statuta i 
Pravilnika Suda čas6! 

Nalazim da je ovakvo postupanje članova UO krajnje arogantnim, samovoljnim, destruk6vnim i 
nekolegijalnim, a za mene lično, ovo je velika bruka za Udruženje, čiji predstavnici ne radi u 
interesu članova, već kreiraju atmosferu nepoverenja među članstvom i zahtevam strogu kaznu 
za sve članove UO koji su se usudili da dovode javnost u zabludu, da onemoguće umetnike da 
imaju priliku za još jedno izlaganje i novu saradnju, budući da ovakvim javnim saopštenjima koja 
nisu utemeljena u realnos6, na moj račun isporučuju gomilu neosnovanih tvrdnji i 
beskrupuloznih laži, i ovakav gest se može smatra6 vrstom hajke na mene, koja je tendenciozno 
smišljena da bi se bla6lo moje ime, moj doprinos udruženju i zasluge za ovu izložbu i saradnju! 
Umesto da dobijem pohvale i podršku što je neko odgovorio pozi6vno na pozivno pismo i 
ponudio saradnju, ja dobijam neosnovane optužbe, degradaciju ličnos6 i profesionalnog 
angažmana u plasiranju i promo6vnim ak6vnos6ma u interesu članova udruženja! 

U prilogu dostavljam dokaze:  

1 – dopis upućen na 26 adresa sa pozivom na konkurs i prepisku sa kustoskinjom Sonjom 
Milćević koja predlaže saradnju sa ULUS-om 

2 – email prepiska: posalt dopis od kustoskinje Galerije Gradac, moja molba da se to dostavi na 
dnevni red UO, odgovori Sekretara, ... 

3 - Pismo namera CK Gradac, Galerija Gradac 

4 – SMS prepiska sa Kustosom Galerije Gradac



DOKAZ 1 – KOMUNIKACIJE SA GALERIJOM GRADAC

POZIV NA KONKURS ZA IZLAGANJE
Inbox

Poštovani,  

Molim vas da objavite konkurs za izlaganje na umetničkoj izložbi slikarske sekcije 
ULUS-a pod nazivom "Pogled u neočekivano". Šaljem vam link ka objavi konkursa na 
sajtu ULUS-a za info: https://ulus.rs/blog/pogled-u-neocekivano-2021/ 
Konkurs je otvoren za sve likovne stvaraoce, a uslovi konkursa su u tekstu objave. U 
att. su nalazi vizual koji možete da upotrebite za najavu.  

Molim vas da nam prosledite info sa linkom gde je objavljen konkurs.  

Srdačno,  

Gabriela Vasić, za Odbor izložbe Pogled u neočekivano 

Serbian
English

   
Translate message

Gabriela Vasic <gabrielavasic.ulus@gmail.com> Thu, Jan 
21, 9:43 

PM

to info, redakcija, bcc: danubeogradu, bcc: info, bcc: konkursiregiona, 
bcc: openremont, bcc: redakcija, bcc: link

Галерија "Градац" Рашка <galerijagradac@gmail.com> Mon, Jan 
25, 9:00 

AM

to me

https://ulus.rs/blog/pogled-u-neocekivano-2021/


Turn off for: Serbian

Поштована Габриела, 

У име Галерије "Градац" честитам на оваквој иницијативи!  
Коначно да у раду УЛУС-а видимо озбиљност, каква се очекује од кровног 
Удружења! 
Из све снаге подржавам и прослеђујем линк контактима у мом окружењу, на ФБ 
страници и сајту Галерије. 
Наравно да су добродошле све информације о програмима УЛУС-а. 
Галерија је, такође, отворена и заинтересована за сваки могући вид сарадње. 

Желим Вам пуно успеха у даљем раду! 
Будите здраво и добро! 

Соња Милићевић, 
историчарка уметности, кустос 
контакт: +381 64153 78 31 

Рад наше Галерије можете пратити на http://galerijagradac.simplesite.com/ и  
на ФБ страници https://sr-rs.facebook.com/galerijagradac.raska/  

 

Dragi Svi,  

Šaljem vam mail kustoskinje iz KC Gradac, koja se zahvaljuje na predlogu da nas spoji 
sa lokalnim udruženjima umetnika ili da poziv za slikarsku izložbu prosledi dalje, pa se 
ona odlučila da to objavi na njihovom sajtu: НОВОСТИ - galerijagradac.simplesite.com 

Čini mi se da bi bilo dobro da otvorimo dve nove rubrike na sajtu:  

1) vesti iz regiona, objave kulturnih centara i udruženja umetnika o njihovim programima 
2) IN MEMORIAM, posebna rubrika unutar našeg sajta, sa odabranim tekstovima ili 
priređenim, biografijom i galerijom radova, takođe 

Gabriela Vasic <gabrielavasic.ulus@gmail.com> Jan 25, 
2021, 9:11 

PM

to Ulus2020

http://galerijagradac.simplesite.com/
https://sr-rs.facebook.com/galerijagradac.raska/
http://galerijagradac.simplesite.com/421358565


Mislim da nije adekvatno da se objave o smrti kolega mešaju sa saopštenjima, posebno 
što mnogi ne znaju kako da dođu do informacija kroz tražilicu na sajtu, npr preko tagova 
ili kategorija.  

Evo ga dopis dole:  

Draga Olivera,  

Šaljem mail iz Galerije Gradac koji su raspoloženi za saradnju, prosledili su naš poziv 
za konkurs slikarske izložbe i žele da dobijaju informacije o programima, pa ih stavite na 
listu kontakta za informisanje.  

Serbian
English

   
Translate message

Turn off for: Serbian

Поштована Габриела, 

Са задовољством сам поделила конкурс који сте објавили.  
Нажалост, удружење ликовних уметника Рашке (КЛУ "Рашка школа") не 
функционише како би требало. 
Иза тога стоје многи разлози, а један (и најважнији од свих, рекла бих) је 
недовољна активност чланова у сваком погледу. 

Gabriela Vasic <gabrielavasic.ulus@gmail.com> Jan 25, 
2021, 10:00 

PM

to Olivera

Галерија "Градац" 
Рашка <galerijagradac@gmail.com>

Jan 26, 
2021, 1:37 

PM

to me



Но, међу члановима има оних који би (уколико би се посветили стваралачком 
раду) могли дати занимљив одговор на питања, 
како сте навели у конкурсу "која жуљају свакога ко уме да промишља савремени 
контекст". Треба узети у обзир да се у мањим срединама, 
као што је Рашка, учмалост рада удружења спорије превазилази, првенствено 
због константног одлива младих  и академски (ликовно) образованих појединаца, 
који, истине ради, немају ни услова ни мотивације да "буду пророци у свом селу". 
(Уколико Вас, у феноменолошком смислу, буде занимао досадашњи рад КЛУ из 
Рашке, упутићу Вас на овај линк: https://www.academia.edu/35071330/
Hronika_KLU_Ra%C5%A1ka_%C5%A1kola_pdf ) 

Што се тиче сарадње Галерије "Градац" са УЛУС-ом, она је раније постојала и то 
су биле изложбе (две, чини ми се) на којима су представљени радови нових 
чланова. 
Будите отворени за нове предлоге. Што се мене тиче и у име Галерије, сходно 
нашим могућностима, нудим сваку врсту подршке. Можда бисмо могле и да се 
чујемо телефоном, како бих Вас детаљније упутила у врсту и начине подршке које 
Галерија може да обезбеди. Иначе, Савет Галерије ће, од ове и у наредне три 
године, радити у саставу: Радош Антонијевић, Перица Донков, Милорад 
Младеновић, Данијела Пурешевић и моја маленкост :)  

Хвала за прослеђени линк, иако сам захваљујући Вашој објави у групи MUZEJ ARt 
RAZGLEDNICA, 
трибину претходно одгледала. Све похвале, важна и занимљива тема и добар 
одабир питања и саговорника. 

Желим пуно успеха у даљем ради и напред се радујем могућој сарадњи! 

Draga Donja,  

Hvala vam na predlozima i linku, podeliću mail sa kolegama i uskoro ću vas obavestiti o 
odgovoru. Svakako da bi bila sjajna stvar da se ožive saradnje i malo razmrdaju 
udruženja koja su učmala. Moja ideja je da kulturni centri budu neka vrsta medijatora 
saradnji, upravo zbog manjka kapaciteta udruženja, što sam i pretpostavila, a imate 
odličan saziv žirija, bravo!  

Gabriela Vasic <gabrielavasic.ulus@gmail.com> Jan 26, 
2021, 5:20 

PM

to Галерија

https://www.academia.edu/35071330/Hronika_KLU_Ra%25C5%25A1ka_%25C5%25A1kola_pdf
https://www.academia.edu/35071330/Hronika_KLU_Ra%25C5%25A1ka_%25C5%25A1kola_pdf
https://www.academia.edu/35071330/Hronika_KLU_Ra%25C5%25A1ka_%25C5%25A1kola_pdf


Moj broj tel.je 0695552340 pa me slobodno kontaktirajte da popričamo,  

Srdačno,  

Gabriela Vasić 

http://tel.je/


PISMO NAMERE - Galerija Gradac Raška
Inbox
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English

   
Translate message

Turn off for: Serbian

Поштовани, 

У прилогу достављам Писмо намере, са циљем успостављања сарадње и 
подршке уметницима УЛУС-а. 

Срдачан поздрав, 
 

Соња Милићевић, 
историчарка уметности, кустос 
контакт: +381 64153 78 31 

Рад наше Галерије можете пратити на http://galerijagradac.simplesite.com/ и  
на ФБ страници https://sr-rs.facebook.com/galerijagradac.raska/ 

Dragi Pavle,  

Галерија "Градац" 
Рашка <galerijagradac@gmail.com>

Wed, Feb 
17, 12:54 

PM

to ulus.upravniodbor, slikarskasekcija, bcc: me

Gabriela Vasic <gabrielavasic.ulus@gmail.com> Thu, Feb 
18, 9:45 

AM

to ULUS

http://galerijagradac.simplesite.com/
https://sr-rs.facebook.com/galerijagradac.raska/


Molim te da ovo pod hitno staviš na sto UO danas! BITNO JE! 

Hvala ti! 

Gabriela 
-- 
Srdačno, 

Gabriela Vasić 
https://gabrielavasic.wordpress.com 
@guru_gabi 

Zdravo Pavle,  

Da li je ovo pismo stiglo na sto Upravnog odbora, pošto sam saznala da je Marija 
Kauzlarić, neobaveštena i širi dezinformacije? 

Pozdrav, 

Gabriela Vasić  

 

Serbian 

English 

    

Gabriela Vasic <gabrielavasic.ulus@gmail.com> Feb 20, 
2021, 1:46 

AM

to Upravni, ULUS, Anita, Klačar, Галерија

ULUS Udruženje likovnih umetnika 
Srbije <ulus.office@gmail.com>

Feb 20, 
2021, 10:05 

AM

to me

https://gabrielavasic.wordpress.com/


Translate message 
Turn off for: Serbian 

Poštovana sastanak UO je odrzan u galeriji ULUS.  
Usled toga, ja sam jedino mogao da prosledim mail UO istog momenta kad ste i poslali, 
što je odmah i učinjeno.  

Srdačno  

Pavle 



 

Соња Милићевић, кустос 

Галерија Центра за културу, 
образовање и информисање „Градац“, 
Ибарска 6, 36350 Рашка 

galerijagradac@gmail.com 
контакт: +381 641537831 

Датум: 17. фебруар 2021. 

Након што је (21. јануара 2021.) на имејл адресу Галерије „Градац“  прослеђен »позив на 
конкурс за излагање« са молбом да (путем контаката са уметницима и е-портала) поделимо 
Конкурс за излагање на уметничкој изложби сликарске секције УЛУС-а (Поглед у 
неочекивано) и након разговора између: 

1. Габриеле Васић, у име Одбора изложбе „Поглед у неочекивано“ и  
2. Соње Милићевић, кустоскиње у Центру за културу, образовање и информисање 

„Градац“ из Рашке (у оквиру ког ради Галерија) 

у име установе Центар за културу „Градац“ и уметничког Савета Галерије 
„Градац“ упућујем 

ПИСМО НАМЕРЕ 

Предмет:  Гостовање изабраних радова са изложбе Поглед у неочекивано у Галерији 
Центра за културу „Градац“ Рашка. 

Поштовани чланови Управног одбора УЛУС-а, 

Овим писмом изражава се намера о сарадњи на представљању изложбе Поглед у неочекивано, 
сликарске секције УЛУС-а, која би гостовала у Галерији Центра за културу „Градац“, у Рашки, 

mailto:galerijagradac@gmail.com


током априла 2021, у периоду 2–16. или 16–30. Намера нам је да, на овај начин, пружимо подршку 
уметницима и Удружењу ликовних уметника Србије. Како због величине галерије нисмо у 
могућности да преузмемо све радове са изложбе, њихов број би морао бити сразмерно мањи 
(читај: драстично), те предлажемо успостављање извесне врсте партнерства, које би подразумевало 
одабир 15 до 20 радова, дакле селекцију унутар селекције, у смислу похвале, коју би одабраним 
ауторима доделила Галерија „Градац“, а по оцени чланова њеног уметничког Савета: Радош 
Антонијевић, Перица Донков, Милорад Младеновић, Данијела Пурешевић и Соња Милићевић). У 
циљу подршке уметницима сликарске секције и сарадње са УЛУС-ом, радови похваљених аутора 
би били представљени на изложби у рашчанској галерији. 

Уколико бисмо успоставили сарадњу, у  циљу реализације изложбе:  

• УЛУС би обезбедио: 
– прописно упаковане радове за транспорт  на релацији Београд → Рашка  
– најмање два каталога изложбе Поглед у неочекивано у издању УЛУС-а за архиву Галерије 

Центра за културу „Градац“ 
– присуство 2 (два) представника УЛУС-а, на отварању изложбе у Рашки, од којих би  један 

био из реда чланова Управног одбора, а други, Габриела Васић у својству представника 
Одбора изложбе „Поглед у непчекивано.  

• Центар за културу „Градац“ би обезбедио: 
– транспорт радова за изложбу на релацији Београд → Рашка  
– све услове и потребну подршку за постављање изложбе  
– медијску најаву и промоцију изложбе 
– израду и штампу промотивног и пратећег материјала изложбе (плакат, позивнице, каталог) 

у договору са сарадницима УЛУСА-а 
– отварања изложбе  
– транспорт радова на релацији Рашка → Београд, по завршетку изложбе  
– за највише 2 (два) представника УЛУС-а исплату по Уговору, на име хонорара, нето износ у 

висини коштања аутобуске карте (по званичном ценовнику превозника „Кавим“ Рашка) на 
релацији Београд (или друго. место боравка)–Рашка и Рашка–Београд (за долазак и за 
повратак)  

– за 2 (два) представника УЛУС-а пансионски смештај током боравка, што подразумева 
долазак на дан изложбе (ручак / вечера), једно ноћење (након отварања изложбе) и доручак 
пре одласка. 

О појединостима које нису изричито наведене у овом писму, а од значаја су за успостављање 
(понуђене) сарадње, УЛУС и Галерија „Градац“ могу се договарати у будућим контактима 
представника обе стране. Прецизније дефинисани услови везани за реализацију гостовања 
изабраних радова са изложбе Поглед у неочекивано чиниће саставни део Протокола о сарадњи, који 
ће, по договору, сачинити једна од две стране потписника. 

Уколико сте заинтересовани за овај и овакав вид сарадње, молимо да нам одговор проследите у 
што краћем року, како бисмо (уколико прихватите понуду) имали времена да, договоримо и 
реализујемо неопходно, а потом и путем актуелног конкурса (до 1. 03. 2021.) који расписује 
Министарство културе, покушамо да обезбедимо део средстава за реализацију претходно 
наведених активности. Независно од резултата Конкурса, гостовање изабраних радова са изложбе 
Поглед у неочекивано се не доводи у питање. 

Срдачан поздрав! 

  



























Поштовани,  

Увидом у приспели материјал закључујемо следеће:  

Прикупљен материјал поводом тужбе УО указује на низ неоснованих садржаја из којег се може 
читати намера за пократањем неутемељеног поступка против Габриеле Васић, као и 
недемократске праксе и атмосфера организованог линча усмереног против једног члана 
Удружења ликовних уметника.  

Tужба која је послата 5.4.2021. није формулисана у оквиру тачака Дневног реда 33.  седнице УО, 
која је одржана 2.4.2021. у виду одлуке о покретању тужбе, већ је наведено да је пристигао неки 
жалбени материјал на понашање Габриеле Васић. Да је жалбени материјал пристигао од стране 
неког од чланова на рачун Габриеле Васић, он је морао да буде послат Суду части са захтевом за 
покретање дисциплинског поступка и за истражни поступак. Како то није урађено, сматра се да су 
чланови УО прекршили процедуре, те да су појединачне коментаре, као и разне комантаре 
Габриеле Васић на ФБ, третирали као инкриминишући материјал, а ван контекста и без намере 
појединаца да поступак покрену! Сакупљени материјал који је приложен уз тужбу без одлуке УО, 
се може сматрати безвредним, будући да су у сакупљању личних коментара других лица, та лица 
изразила своје мишљење али оно није формулисано у форми тужбе, као и због чињенице да су 
достављене приватне преписке појединаца, међу којима су и неки од чланова УО, те поруке 
достављали без намере да се исте користе као тужбени материјал. Коришћење оваквих садржаја 
се може третирати као кршење овлашћења лица која су радила на сакупљању материјала а која 
управљају комуникацијама или су своје личне преписке доставили као тужбени материјал 
(Каузларић, Прњат, Рамујкић) и против ових особа се покреће поступак за изрицање адекватне 
дисциплинске мере, овим дописом!  

Увидом у документацију са сајта УЛУС-а, где се евидентирају записници УО, налазимо да Тужба 
коју је приложио Управни одбор УЛУС-а 5.4.2021. на рачун Габриеле Васић, није претходно 
разматрана на 32. Седници УО, од 26.марта 2021., те о њој не постоји ни Одлука УО. Накнадни 
састанака УО је одржан тек 9.5.2021. па се цела ова процедура, може сматрати правно 
нерегуларном и незваничном. Стиче се утисак да УО не поштује процедуре које прописује Статут 
Удружења, као ни Правилник о раду УО. За овакво нетранспарентно пословање, предлажем Тужбу 
против УО.  

Подаци који су показани чак иду и у прилог оптуженој, а наведен материјал не показује елементе 
за тужбени поступак. Будући да су сакпљане и личне комуникације са профила Габриеле Васић у 
којој она комуницира са својим пријатељима, као и неовлашћене личне комуникације других 
чланова Удружења, сматрамо овакве прилоге нападом на право на изражавање мишљења, 
злоупотребом комуникацијама и нарушавањем принципа демократије. Стиче се утисак да су 
чланови Удружења који су учествовали у овом прикупљању доказних материјала промашили тему 
а добар део материјала не може бити разматран јер је извађен из контекста. Пријаве неколицине 
чланова на ФБ админа (Зоран Круљ или Тамара Милојевић) нису непримерени, како би УО волео 
да то представи, већ су примерени претходним комуникацијама са тим особама. Обисрани 
коментари на неколико објава на ФБ страници УЛСУ-а су питања или коментари Габриеле Васић, 



који упућују на пропуст у поступању Управе или организатора догађаја (Маја Ћирић, Јесења 
изложба и др.) Из ког разлога је админ ове странице брисао све коментаре Габриеле Васић, остаје 
упитно али је забрињавајућ недостатак демократичности који се оваквом врстом цензуре 
спроводи над туженом Габриелом Васић.  

Садржај који је именован под фолдером Пожар, је ван контекста, и указује на то да је Габриела 
Васић заправо алармирала надлежне у УО, због тога што није радио аларм и што се осетио мирис 
паљевине, а принт скрин њеног „сторија“ на ФБ је постављен дан након пожара, као доказ да 
пожара није било у моменту напушатања објекта, као и да се уклоне сумње да је неко од особа из 
Управо УЛУС-а, подметнуо пожар! У неколико дописа се види да Габриела Васић чак брани Управу 
и Вахиду Рамујкић од других чланова (Весна Марковић) и указује тој особи добронамерне савете у 
вези са здрављем. Поводом материјала о Вахиди Рамујкић, Габриела Васић препричава ситуацију 
која се реално догодила, и не вређа никога. Не постоји ни један садржај у којем се може видети 
било какав негативан однос Габриеле Васић према члановима Управе УЛУС-а. То што је неко игром 
случаја на руководећем положају у Удружењу, не забрањује другим члановима да коментарише 
њихове односе и понашање тих чланова на друштвеним мрежама. То је демократско право сваког 
члана нашег друштва и не може бити кажњиво, нити предмет тужбе.  

Уколико је реч о Марији Каузларић, Габриела Васић износи чињенице који се односе на њену 
проблематичну биографију и неплаћене чланарине, као и на њено цензорско понашање на 
друштвеним мрежама. То су све чињенице о чему сведочи заправо огроман број приложеног 
материјала, где се виде скривени коментари Габриеле Васић, који су на скринованим 
фотографијама, светлије обојени. Приватне преписке са Маријом Каузларић су заправо жалбе 
Габриеле Васић на њено понашање, али и одређене иницијативе око организације програма 
изложбе који су изигнорисани.  

Поводом преписке са Маријом Здравковић, види се реална ситуација ових односа и 
добронамерна критика Габриеле Васић колегама који се нису понашали колегијално према 
Габриели Васић, и који су, неосновано доставили допис УО којим су се жалили на понашање 
Габриеле Васић. Све што је наведено, може се видети да је неосновано. Допис који је упутила 
Габриела Васић поводом нерегуларности рада Одбора сликарске секције је био добронамеран 
апел да се ти односи уреде, а она је у више наврата иницирала организацију састанка Одбора 
сликарске секције, који је игнорисао незванични Председник Одбора изложбе, Андреј Бунушевац. 
То што је Габриела Васић преузела одговорност за организовање поставке, комуникације, 
сакупљање података, прављење плаката и набавку и средстава за продукцију каталога изложбе, би 
требало да буде награђено и похваљено, а не осуђивано. Комуникације које је водила са трећим 
лицима (У прилогу допис из Културног центра Градац), а на који УО УЛУС-а ни након 19 дана од 
добијања дописа није одговорио, или што је комуницирала са Колегијумом Артистиком из 
Сарајева, је требало да буде похвањено као иницијатива која доприноси циљевима Удружења, где 
се промовише рад чланства и секције, а не опструирано. То све не указују ни на какву самовољу, 
како се жели представити, већ на предузимљивост и пожртвованост и борбу за уметнике и њихов 
пласман.  Допис чланова Одбора изложбе је неутемељен у реалности и израз је личних ставова 
који нису поткрепљени чињеницама. Чињеница је да је Габриела Васић опомињала чланицу 
Управног одбора и Одбора сликарске секције, Марију Каузларић, која није била чланица Одбора 
изложбе, да се не меша у посао Одбора изложбе, да не руководи поставком изложбе, да не 



руководи избором аутора или садржаја за визуелни идентитет плаката, да не иницира израду 
каталога, мимо знања Одбора изложбе јер тиме крши своја овлашћења. Марија Каузларић је 
узурпирала емаил сликарске секције и представљала се као Одбор сликарске секције у делу 
комуникација за конкурс, што нико од ње није тражио, нити ју је овластио. Онемогућила је приступ 
другим члановима Одбора изложбе да се самоорганизују и раде комуникације. Опструирала је 
рад Габриеле Васић на сакупљању података за контакт и обавештавање кандидата, јер ју је након 
два дана избацила са маила, променом шифре. Након конкурса је вратила приступ емаилу 
Габриели Васић, која је уложила своје знање и време у прикупљање око 200 контаката каднидата и 
обављала комуникацију у лично име, јер су уметници тражили да знају с ким разговарају. По 
изјави Габриеле Васић, Марија Каузларић је оштетила  6 кандидата који нису добили никакав 
одговор ни након 2 седмице, тек два дана пред изложбу, Габриела Васић је прегледала претходне 
дописе и установила да 6 аутора су имали су уредну пријаву али нису ушли у конкурсну процедуру. 
Такође, Марија Каузларић је оштетила и Јелену Ђукановић, младу уметницу из Ниша, која је дан 
након отварања изложбе дошла и није затекла свој рад изложен, а тек интервенцијом Габриеле 
Васић, Секретар је пронашао рад ове уметнице у Секретаријату, а Марија Каузларић о томе није 
ниоког обавестила 2 седмице. Прилог од „Додавање излагања ...“ Влада Њарадија, показује 
заправо ситуацију додавања још 5 аутора, који су запостављени неаужурним комуникацијама 
Марије Каузларић и са Габриелом Васић, немају никакве везе. Такође, неоснована оптужба.  

Пошто је Габриела Васић уложила своје стручне комепетенције, рад, енергију, време и ентузијазам 
и ресурсе у организацију изложбе и комуникације, припрему текста позива, концепт, израдила 
табелу уз помоћ сарадника ког је лично платила, организовала професионалног графичког 
дизајнера који је про боно израдио стручно визуелно решење за плакат, те је комуницирала са 
штампаријама, радила на систематизацији података о излагачима, организовала отпремање 
радова, одговорила на преко 200 емаилова излагачима, организовала вођење кроз изложбу 
онлајн, организовала трибину са учесницима изложбе поводом 8. марта итд, сматрамо крајње 
неколегијалним и непримереним овакво поступање чланова Одбора изложбе и чланова Одбора 
секције, који су изнели крајење неколегијалне тврдње и ставове који нису утемељени у 
стварности. О томе сведоче и прилози са вибер групе, из које је Габриела Васић иступила због 
бојкота и недостатка конструктивне комуникације од стране чланова  Одбора изложбе. Габриела 
Васић је преузела одговорност за све излагаче и дала максималне напоре да се у ограниченим 
временским околностима и неповољном термину, одржи ова изложба.  

Поводом материјала о вакцинама, УЛУС може да позива чланство на вакцинацију, али нема право 
да санкционише различита мишљења и аргументе чланова, јер то није демократска пракса. А 
користити то као некакав инкриминишући материјал против колега је правно неутемељено, јер 
УЛУС није ингеретан ни за имунизацију становништва, нити за здравствене препоруке јер није ни 
једно владино тело. Грађани имају право да бирају да ли ће бити вакцинисани или не и на који 
начин ће се имунизовати. Вакцинација није мандаторна.  

Поводом дописа Ратибора Тривунца упућеног Вахиди Рамјукић са позовом да се санционише 
понашање Габриеле Васић, сматрамо да тај контакт Габриеле Васић је неовлашћено користио 
њене објаве са ФБ странице које је она постављала, а да Вахида Рамујкић не може да те 
материјале користи да би санкционисала колегиницу Габриелу Васић јер њене објаве се не тичу ни 
УЛУС-а, његовог улгеда, нити је УЛУС инстанца који такве материјале треба да занима, а сваки 



грађанин има право да на свом зиду поставља различите садржаје, коментарише их, критикује 
одређене појаве или износи своје ставове, јер је то његово демократско право. Уколико ФБ није 
обрисао те постове или није блокирао профил Габриеле Васић, ти постови не нарушавају правила 
ФБ заједнице, а ако се неко не слаже са тим објавама, може да не прати оне који то објављују. Овај 
прилог је у потпуности непримерен и неоснован као материјал за тужбу.  

Прилог Иване Смиљанић који је прослеђен као порука админу ФБ странице УЛУС-а, где се захтева 
брисање коментара Габриеле Васић по питању вакцинације, је лични став уметнице а не основ за 
пократање тужбе, коју је покренуо Данило Прњат, који је злоупотребио свој тренутни положај 
администратора ове странице, и приватну преписку упућену админу искористио. Овде имамо акт 
самовоље, праћен злопуптребом приватних података, на основу чега се може покренути поступак 
против Данила Прњата. Ивана Смиљанић није упутила тужбу Суду части, нити је захтевала да то 
неко уради у њено име. Овде је очигледно у питању хајка на Габриелу Васић.  

Допис који је Габриела Васић упутила Управи УЛУС-а поводом брисања њених коментара је њен 
лични став, базиран на њеном истраживању теме вакцинације. Не може се такав допис сматрати 
проблематичним. Проблем је што се Управа оглушава о добронамерна упозорења чланице која се 
бави здрављем и професионално. Неколегијално и малициозно је именован овај фајл, који исмева 
Габриелу Васић, као „стручњакињу“ за ковид! 

Под етикетом „Узурпације емаила“, прилог са личног ФБ профила где Габриела Васић говори да јој 
је попуњен емаил капацитет је флагрантан пример злоупотребе ових медија, где се свака лична 
објава, у којој се чак и не помиње Удружење, користи против Габриеле Васић. Садржај је у 
потпуности ван контекста. Исто важи и за одговор Габриеле Васић захвалној уметници која се 
емаилом обратила поводом похвале за изложбу. Садржај је ван контекста. Ово исто важи и за 
принт скрин поста о две уметнице са Инстаграм профила (Зовем се Теодора Николић), као и за 
материјал у ком се виде линкови ка Инстаграм профилу Габриеле Васић, где је она означена за 
постове у којима је учествала као водитељ радионица за програм Припреме за бијенале младих и 
друго, што је легитиман чин, да се означи као учесник, или аутор текста или фотографија које је 
објављивала.  

Прилози који су достављени поводом наводне узурпације изложбе, као и фотографије означене 
као претње и оптужбе чланице УО Марије Каузларић, заправо износе похвале на рачун 
организације изложбе коју је поставила Габриела Васић, и указују на притужбе Габриеле Васић на 
неколегијално понашање Марије Каузларић, а нису никаква претња и оптужба, а ни узурпација, 
како су именоване ове фотографије. Остали прилози са Инстаграма су у функцији промоције 
догађаја и нема основа за дискредитацију рада Габриеле Васић. Коментар уметника Андреа 
Чикале, је неоснованo и злонамерано искоришћен а не доказује ништа, већ је проблематично то 
што је Данило Прњат своју приватну преписку приложио за овај предмет. Аутор наводи да није 
добио „фидбек“, а његов рад након отварања, управо на иницирање Габриеле Васић доведен у 
ред а према инструкцијама самог аутора, који је исказао да је задовољан, о чему постоји доказ у 
виду емаила. Опаске на психичко здравље Габриеле Васић су крајње некоректне и неетичке 
процене Андреиа Чикале и могу бити искоришћене за тужбу. Андреи Чикала није ни доктор а ни 
психолог и не може давати овакве неумесне и стигматизујуће изјаве које други злоупотребљавају.  



Остали прилози који су достављени су ван контекста или се сваки коментар Габриеле Васић сматра 
проблематичним, па се брише и врши се цензура над њеним комуникацијама? Да ли Управа УЛУС-
а сматра да је дозвољено вршити цензуру мишљења чланова као и процену подобности 
коментара на друштвеним мрежама? Пошто ово што Управа или задужени за комуникације унутар 
Удружења раде члановима је недемократски акт којим се демонстрира позиција моћи, а не 
дијалог, постоје основе за тужбу против  надлежних за спровођење дискриминације и 
дискредитовања мишљења чланова, конкретно, у овом случају, тужене Габриеле Васић.  

ДОДАТАК – КОМЕНТАРИ НА ТУЖБУ УО  

Тужба која је приложена, нема одлуку УО, на 33. Седници од 2. априла и може се сматрати 
невалидном, јер није била на дневном реду и нико није гласо за њу! 

Бројна прекорачења и указаних надлежности, небројано пута својим поступцима 
учинила, проузрокујући значајне проблеме и ометања у раду УО – Ова изјава не 
одговара стварности! Никад никаква прекорачења нису вршена, већ напротив, 
указивања на проблеме које производи УО, неодговарањем на дописе који су слати на 
адресу УО. Бројни дописи које сам слала, нису никад стигли на дневни ред УО и 
предлози су игнорисани! УО не поштује чланство оваквим понашањем, маргинализује 
рад других, а урађене послове за УЛУС не афирмише, нити је икад указано поштовање, 
част или похвала за оно што сам конкретно урадила (помогло УС у писању бројних 
пројеката, урадила лектуре бројних текстова, урадила више превода, сакупила 
донације у вредности од преко 200.000,00 дин., урадила објаву конкурса за сликарску 
изложбу која је привукла око 200 излагача и акумулирала око 400.000,00 дин за УЛУС, 
архивирала пројекте УЛУС-а путем ИГ профила и промовисала уметнике, израдила 
фотографије које је УО и УС користио итд)!

Вршила притисак појединачно на чланове УО у великом броју случајева са намером да 
се њени предлози прихвате мимо постојеће процедуре по којој рад органа и тела 
функционише – Не постоје јасне процедуре за конкурсе, већ Вахида Рамујкић одлучује 
о томе који ће пројекти да излазе на конкурсе, а рад других гледа као конкуренцију! Не 
постоји комисија за конкурсе, коју сам предлагала, а у случају да УО има потребу да се 
пише пројекат, онда ми се без пардона обраћају и захтевају подршку. Тотално нефер 
однос и маргинализација мог рада, о чему сам већ писала Суду части и повукла тужбу, 
мислећи да ће се односи поправити. Никакав притисак никад нисам вршила ни на кога, 
него сам тражила да се пројекти размотре, слањем предлога, за шта често нисам 
добијала никакав одговор! Део предложених пројеката уопште не постоји на дневном 
реду седница УО, а у многима су погрешно наведени подаци. 

Потем интерних и јавних канала комуникације износила је неистине о раду удружења и 
члановима на одговорним функцијама – Никад се нисам бавила „радом удружења“, 
већ појединцима који несавесно обављају своје функције, износећи само чињенице. 
Све што сам икад рекла је искључиво базирано на реалним ситуацијама и истини и 
може се проверити! Све што сам икад коментарисала је било у функцији унапређења 
рада удружења, и добронамерна критика, да би се особе које су се окршиле о Статут и 
друга правна акта или огрешила о особе и чињенице, кориговале. Чињеница је да 



чланови УО (3 од 5) имају нерегулисане чланарине, неадекватну излагачку активност 
итд. То су ЧИЊЕНИЦЕ а не НЕИСТИНЕ! 

УО више пута добијао жалбе са трећих страна на њене активности у јавности чиме је 
значајно нарушавала  углед УЛУС-а, а ови случајеви су више пута дистутовани на 
седницама УО - Не нарушава се никакав углед Удружењу, основаним критикама 
појединаца, него се скреће пажња на проблематично понашање, мобинг, саботаже, 
лажне оптужбе које су радили чланови УО! У једном од записника УО се помиње нечија 
наводна жалба и нигде више! УГЛЕД УЛУС-а се нарушава таргетовањем појединаца, 
неодговарањем на дописе трећих лица који су предлагали сарадњу (Галерија Градац), 
или приватизацијом донације коју сам добила, те јавним блаћењем на основу 
конструисаних исказа, који не одговарају истини, чиме је мени лично нанета огромна 
штета по углед и професионални и лични интегритет! 

Жалбе које су наведене су коментари појединаца, који имају право да изнесу своје 
мишљење, уколико је оно аргуметновано, а примери које је УО сакупио, су приватне 
преписке, а никакве жалбе. Посебно се не могу сматрати жалбе, приватни коментари и 
третирати као жалбени материјал! 

Део документације ... – ово сам већ коментарисала у првом делу тужбе. 

Габриела Васић,  

ЈМБГ 0508970715006 

Бр. Л.к. 004759753 



Поштовани,  

Увидом у приспели материјал закључујемо следеће:  

Прикупљен материјал поводом тужбе УО указује на низ неоснованих садржаја из којег се може 
читати намера за пократањем неутемељеног поступка против Габриеле Васић, као и 
недемократске праксе и атмосфера организованог линча усмереног против једног члана 
Удружења ликовних уметника.  

Tужба која је послата 5.4.2021. није формулисана у оквиру тачака Дневног реда 33.  седнице УО, 
која је одржана 2.4.2021. у виду одлуке о покретању тужбе, већ је наведено да је пристигао неки 
жалбени материјал на понашање Габриеле Васић. Да је жалбени материјал пристигао од стране 
неког од чланова на рачун Габриеле Васић, он је морао да буде послат Суду части са захтевом за 
покретање дисциплинског поступка и за истражни поступак. Како то није урађено, сматра се да су 
чланови УО прекршили процедуре, те да су појединачне коментаре, као и разне комантаре 
Габриеле Васић на ФБ, третирали као инкриминишући материјал, а ван контекста и без намере 
појединаца да поступак покрену! Сакупљени материјал који је приложен уз тужбу без одлуке УО, 
се може сматрати безвредним, будући да су у сакупљању личних коментара других лица, та лица 
изразила своје мишљење али оно није формулисано у форми тужбе, као и због чињенице да су 
достављене приватне преписке појединаца, међу којима су и неки од чланова УО, те поруке 
достављали без намере да се исте користе као тужбени материјал. Коришћење оваквих садржаја 
се може третирати као кршење овлашћења лица која су радила на сакупљању материјала а која 
управљају комуникацијама или су своје личне преписке доставили као тужбени материјал 
(Каузларић, Прњат, Рамујкић) и против ових особа се покреће поступак за изрицање адекватне 
дисциплинске мере, овим дописом!  

Увидом у документацију са сајта УЛУС-а, где се евидентирају записници УО, налазимо да Тужба 
коју је приложио Управни одбор УЛУС-а 5.4.2021. на рачун Габриеле Васић, није претходно 
разматрана на 32. Седници УО, од 26.марта 2021., те о њој не постоји ни Одлука УО. Накнадни 
састанака УО је одржан тек 9.5.2021. па се цела ова процедура, може сматрати правно 
нерегуларном и незваничном. Стиче се утисак да УО не поштује процедуре које прописује Статут 
Удружења, као ни Правилник о раду УО. За овакво нетранспарентно пословање, предлажем Тужбу 
против УО.  

Подаци који су показани чак иду и у прилог оптуженој, а наведен материјал не показује елементе 
за тужбени поступак. Будући да су сакпљане и личне комуникације са профила Габриеле Васић у 
којој она комуницира са својим пријатељима, као и неовлашћене личне комуникације других 
чланова Удружења, сматрамо овакве прилоге нападом на право на изражавање мишљења, 
злоупотребом комуникацијама и нарушавањем принципа демократије. Стиче се утисак да су 
чланови Удружења који су учествовали у овом прикупљању доказних материјала промашили тему 
а добар део материјала не може бити разматран јер је извађен из контекста. Пријаве неколицине 
чланова на ФБ админа (Зоран Круљ или Тамара Милојевић) нису непримерени, како би УО волео 
да то представи, већ су примерени претходним комуникацијама са тим особама. Обисрани 
коментари на неколико објава на ФБ страници УЛСУ-а су питања или коментари Габриеле Васић, 



који упућују на пропуст у поступању Управе или организатора догађаја (Маја Ћирић, Јесења 
изложба и др.) Из ког разлога је админ ове странице брисао све коментаре Габриеле Васић, остаје 
упитно али је забрињавајућ недостатак демократичности који се оваквом врстом цензуре 
спроводи над туженом Габриелом Васић.  

Садржај који је именован под фолдером Пожар, је ван контекста, и указује на то да је Габриела 
Васић заправо алармирала надлежне у УО, због тога што није радио аларм и што се осетио мирис 
паљевине, а принт скрин њеног „сторија“ на ФБ је постављен дан након пожара, као доказ да 
пожара није било у моменту напушатања објекта, као и да се уклоне сумње да је неко од особа из 
Управо УЛУС-а, подметнуо пожар! У неколико дописа се види да Габриела Васић чак брани Управу 
и Вахиду Рамујкић од других чланова (Весна Марковић) и указује тој особи добронамерне савете у 
вези са здрављем. Поводом материјала о Вахиди Рамујкић, Габриела Васић препричава ситуацију 
која се реално догодила, и не вређа никога. Не постоји ни један садржај у којем се може видети 
било какав негативан однос Габриеле Васић према члановима Управе УЛУС-а. То што је неко игром 
случаја на руководећем положају у Удружењу, не забрањује другим члановима да коментарише 
њихове односе и понашање тих чланова на друштвеним мрежама. То је демократско право сваког 
члана нашег друштва и не може бити кажњиво, нити предмет тужбе.  

Уколико је реч о Марији Каузларић, Габриела Васић износи чињенице који се односе на њену 
проблематичну биографију и неплаћене чланарине, као и на њено цензорско понашање на 
друштвеним мрежама. То су све чињенице о чему сведочи заправо огроман број приложеног 
материјала, где се виде скривени коментари Габриеле Васић, који су на скринованим 
фотографијама, светлије обојени. Приватне преписке са Маријом Каузларић су заправо жалбе 
Габриеле Васић на њено понашање, али и одређене иницијативе око организације програма 
изложбе који су изигнорисани.  

Поводом преписке са Маријом Здравковић, види се реална ситуација ових односа и 
добронамерна критика Габриеле Васић колегама који се нису понашали колегијално према 
Габриели Васић, и који су, неосновано доставили допис УО којим су се жалили на понашање 
Габриеле Васић. Све што је наведено, може се видети да је неосновано. Допис који је упутила 
Габриела Васић поводом нерегуларности рада Одбора сликарске секције је био добронамеран 
апел да се ти односи уреде, а она је у више наврата иницирала организацију састанка Одбора 
сликарске секције, који је игнорисао незванични Председник Одбора изложбе, Андреј Бунушевац. 
То што је Габриела Васић преузела одговорност за организовање поставке, комуникације, 
сакупљање података, прављење плаката и набавку и средстава за продукцију каталога изложбе, би 
требало да буде награђено и похваљено, а не осуђивано. Комуникације које је водила са трећим 
лицима (У прилогу допис из Културног центра Градац), а на који УО УЛУС-а ни након 19 дана од 
добијања дописа није одговорио, или што је комуницирала са Колегијумом Артистиком из 
Сарајева, је требало да буде похвањено као иницијатива која доприноси циљевима Удружења, где 
се промовише рад чланства и секције, а не опструирано. То све не указују ни на какву самовољу, 
како се жели представити, већ на предузимљивост и пожртвованост и борбу за уметнике и њихов 
пласман.  Допис чланова Одбора изложбе је неутемељен у реалности и израз је личних ставова 
који нису поткрепљени чињеницама. Чињеница је да је Габриела Васић опомињала чланицу 
Управног одбора и Одбора сликарске секције, Марију Каузларић, која није била чланица Одбора 
изложбе, да се не меша у посао Одбора изложбе, да не руководи поставком изложбе, да не 



руководи избором аутора или садржаја за визуелни идентитет плаката, да не иницира израду 
каталога, мимо знања Одбора изложбе јер тиме крши своја овлашћења. Марија Каузларић је 
узурпирала емаил сликарске секције и представљала се као Одбор сликарске секције у делу 
комуникација за конкурс, што нико од ње није тражио, нити ју је овластио. Онемогућила је приступ 
другим члановима Одбора изложбе да се самоорганизују и раде комуникације. Опструирала је 
рад Габриеле Васић на сакупљању података за контакт и обавештавање кандидата, јер ју је након 
два дана избацила са маила, променом шифре. Након конкурса је вратила приступ емаилу 
Габриели Васић, која је уложила своје знање и време у прикупљање око 200 контаката каднидата и 
обављала комуникацију у лично име, јер су уметници тражили да знају с ким разговарају. По 
изјави Габриеле Васић, Марија Каузларић је оштетила  6 кандидата који нису добили никакав 
одговор ни након 2 седмице, тек два дана пред изложбу, Габриела Васић је прегледала претходне 
дописе и установила да 6 аутора су имали су уредну пријаву али нису ушли у конкурсну процедуру. 
Такође, Марија Каузларић је оштетила и Јелену Ђукановић, младу уметницу из Ниша, која је дан 
након отварања изложбе дошла и није затекла свој рад изложен, а тек интервенцијом Габриеле 
Васић, Секретар је пронашао рад ове уметнице у Секретаријату, а Марија Каузларић о томе није 
ниоког обавестила 2 седмице. Прилог од „Додавање излагања ...“ Влада Њарадија, показује 
заправо ситуацију додавања још 5 аутора, који су запостављени неаужурним комуникацијама 
Марије Каузларић и са Габриелом Васић, немају никакве везе. Такође, неоснована оптужба.  

Пошто је Габриела Васић уложила своје стручне комепетенције, рад, енергију, време и ентузијазам 
и ресурсе у организацију изложбе и комуникације, припрему текста позива, концепт, израдила 
табелу уз помоћ сарадника ког је лично платила, организовала професионалног графичког 
дизајнера који је про боно израдио стручно визуелно решење за плакат, те је комуницирала са 
штампаријама, радила на систематизацији података о излагачима, организовала отпремање 
радова, одговорила на преко 200 емаилова излагачима, организовала вођење кроз изложбу 
онлајн, организовала трибину са учесницима изложбе поводом 8. марта итд, сматрамо крајње 
неколегијалним и непримереним овакво поступање чланова Одбора изложбе и чланова Одбора 
секције, који су изнели крајење неколегијалне тврдње и ставове који нису утемељени у 
стварности. О томе сведоче и прилози са вибер групе, из које је Габриела Васић иступила због 
бојкота и недостатка конструктивне комуникације од стране чланова  Одбора изложбе. Габриела 
Васић је преузела одговорност за све излагаче и дала максималне напоре да се у ограниченим 
временским околностима и неповољном термину, одржи ова изложба.  

Поводом материјала о вакцинама, УЛУС може да позива чланство на вакцинацију, али нема право 
да санкционише различита мишљења и аргументе чланова, јер то није демократска пракса. А 
користити то као некакав инкриминишући материјал против колега је правно неутемељено, јер 
УЛУС није ингеретан ни за имунизацију становништва, нити за здравствене препоруке јер није ни 
једно владино тело. Грађани имају право да бирају да ли ће бити вакцинисани или не и на који 
начин ће се имунизовати. Вакцинација није мандаторна.  

Поводом дописа Ратибора Тривунца упућеног Вахиди Рамјукић са позовом да се санционише 
понашање Габриеле Васић, сматрамо да тај контакт Габриеле Васић је неовлашћено користио 
њене објаве са ФБ странице које је она постављала, а да Вахида Рамујкић не може да те 
материјале користи да би санкционисала колегиницу Габриелу Васић јер њене објаве се не тичу ни 
УЛУС-а, његовог улгеда, нити је УЛУС инстанца који такве материјале треба да занима, а сваки 



грађанин има право да на свом зиду поставља различите садржаје, коментарише их, критикује 
одређене појаве или износи своје ставове, јер је то његово демократско право. Уколико ФБ није 
обрисао те постове или није блокирао профил Габриеле Васић, ти постови не нарушавају правила 
ФБ заједнице, а ако се неко не слаже са тим објавама, може да не прати оне који то објављују. Овај 
прилог је у потпуности непримерен и неоснован као материјал за тужбу.  

Прилог Иване Смиљанић који је прослеђен као порука админу ФБ странице УЛУС-а, где се захтева 
брисање коментара Габриеле Васић по питању вакцинације, је лични став уметнице а не основ за 
пократање тужбе, коју је покренуо Данило Прњат, који је злоупотребио свој тренутни положај 
администратора ове странице, и приватну преписку упућену админу искористио. Овде имамо акт 
самовоље, праћен злопуптребом приватних података, на основу чега се може покренути поступак 
против Данила Прњата. Ивана Смиљанић није упутила тужбу Суду части, нити је захтевала да то 
неко уради у њено име. Овде је очигледно у питању хајка на Габриелу Васић.  

Допис који је Габриела Васић упутила Управи УЛУС-а поводом брисања њених коментара је њен 
лични став, базиран на њеном истраживању теме вакцинације. Не може се такав допис сматрати 
проблематичним. Проблем је што се Управа оглушава о добронамерна упозорења чланице која се 
бави здрављем и професионално. Неколегијално и малициозно је именован овај фајл, који исмева 
Габриелу Васић, као „стручњакињу“ за ковид! 

Под етикетом „Узурпације емаила“, прилог са личног ФБ профила где Габриела Васић говори да јој 
је попуњен емаил капацитет је флагрантан пример злоупотребе ових медија, где се свака лична 
објава, у којој се чак и не помиње Удружење, користи против Габриеле Васић. Садржај је у 
потпуности ван контекста. Исто важи и за одговор Габриеле Васић захвалној уметници која се 
емаилом обратила поводом похвале за изложбу. Садржај је ван контекста. Ово исто важи и за 
принт скрин поста о две уметнице са Инстаграм профила (Зовем се Теодора Николић), као и за 
материјал у ком се виде линкови ка Инстаграм профилу Габриеле Васић, где је она означена за 
постове у којима је учествала као водитељ радионица за програм Припреме за бијенале младих и 
друго, што је легитиман чин, да се означи као учесник, или аутор текста или фотографија које је 
објављивала.  

Прилози који су достављени поводом наводне узурпације изложбе, као и фотографије означене 
као претње и оптужбе чланице УО Марије Каузларић, заправо износе похвале на рачун 
организације изложбе коју је поставила Габриела Васић, и указују на притужбе Габриеле Васић на 
неколегијално понашање Марије Каузларић, а нису никаква претња и оптужба, а ни узурпација, 
како су именоване ове фотографије. Остали прилози са Инстаграма су у функцији промоције 
догађаја и нема основа за дискредитацију рада Габриеле Васић. Коментар уметника Андреа 
Чикале, је неоснованo и злонамерано искоришћен а не доказује ништа, већ је проблематично то 
што је Данило Прњат своју приватну преписку приложио за овај предмет. Аутор наводи да није 
добио „фидбек“, а његов рад након отварања, управо на иницирање Габриеле Васић доведен у 
ред а према инструкцијама самог аутора, који је исказао да је задовољан, о чему постоји доказ у 
виду емаила. Опаске на психичко здравље Габриеле Васић су крајње некоректне и неетичке 
процене Андреиа Чикале и могу бити искоришћене за тужбу. Андреи Чикала није ни доктор а ни 
психолог и не може давати овакве неумесне и стигматизујуће изјаве које други злоупотребљавају.  



Остали прилози који су достављени су ван контекста или се сваки коментар Габриеле Васић сматра 
проблематичним, па се брише и врши се цензура над њеним комуникацијама? Да ли Управа УЛУС-
а сматра да је дозвољено вршити цензуру мишљења чланова као и процену подобности 
коментара на друштвеним мрежама? Пошто ово што Управа или задужени за комуникације унутар 
Удружења раде члановима је недемократски акт којим се демонстрира позиција моћи, а не 
дијалог, постоје основе за тужбу против  надлежних за спровођење дискриминације и 
дискредитовања мишљења чланова, конкретно, у овом случају, тужене Габриеле Васић.  

ДОДАТАК – КОМЕНТАРИ НА ТУЖБУ УО  

Тужба која је приложена, нема одлуку УО, на 33. Седници од 2. априла и може се сматрати 
невалидном, јер није била на дневном реду и нико није гласо за њу! 

Бројна прекорачења и указаних надлежности, небројано пута својим поступцима 
учинила, проузрокујући значајне проблеме и ометања у раду УО – Ова изјава не 
одговара стварности! Никад никаква прекорачења нису вршена, већ напротив, 
указивања на проблеме које производи УО, неодговарањем на дописе који су слати на 
адресу УО. Бројни дописи које сам слала, нису никад стигли на дневни ред УО и 
предлози су игнорисани! УО не поштује чланство оваквим понашањем, маргинализује 
рад других, а урађене послове за УЛУС не афирмише, нити је икад указано поштовање, 
част или похвала за оно што сам конкретно урадила (помогло УС у писању бројних 
пројеката, урадила лектуре бројних текстова, урадила више превода, сакупила 
донације у вредности од преко 200.000,00 дин., урадила објаву конкурса за сликарску 
изложбу која је привукла око 200 излагача и акумулирала око 400.000,00 дин за УЛУС, 
архивирала пројекте УЛУС-а путем ИГ профила и промовисала уметнике, израдила 
фотографије које је УО и УС користио итд)!

Вршила притисак појединачно на чланове УО у великом броју случајева са намером да 
се њени предлози прихвате мимо постојеће процедуре по којој рад органа и тела 
функционише – Не постоје јасне процедуре за конкурсе, већ Вахида Рамујкић одлучује 
о томе који ће пројекти да излазе на конкурсе, а рад других гледа као конкуренцију! Не 
постоји комисија за конкурсе, коју сам предлагала, а у случају да УО има потребу да се 
пише пројекат, онда ми се без пардона обраћају и захтевају подршку. Тотално нефер 
однос и маргинализација мог рада, о чему сам већ писала Суду части и повукла тужбу, 
мислећи да ће се односи поправити. Никакав притисак никад нисам вршила ни на кога, 
него сам тражила да се пројекти размотре, слањем предлога, за шта често нисам 
добијала никакав одговор! Део предложених пројеката уопште не постоји на дневном 
реду седница УО, а у многима су погрешно наведени подаци. 

Потем интерних и јавних канала комуникације износила је неистине о раду удружења и 
члановима на одговорним функцијама – Никад се нисам бавила „радом удружења“, 
већ појединцима који несавесно обављају своје функције, износећи само чињенице. 
Све што сам икад рекла је искључиво базирано на реалним ситуацијама и истини и 
може се проверити! Све што сам икад коментарисала је било у функцији унапређења 
рада удружења, и добронамерна критика, да би се особе које су се окршиле о Статут и 
друга правна акта или огрешила о особе и чињенице, кориговале. Чињеница је да 



чланови УО (3 од 5) имају нерегулисане чланарине, неадекватну излагачку активност 
итд. То су ЧИЊЕНИЦЕ а не НЕИСТИНЕ! 

УО више пута добијао жалбе са трећих страна на њене активности у јавности чиме је 
значајно нарушавала  углед УЛУС-а, а ови случајеви су више пута дистутовани на 
седницама УО - Не нарушава се никакав углед Удружењу, основаним критикама 
појединаца, него се скреће пажња на проблематично понашање, мобинг, саботаже, 
лажне оптужбе које су радили чланови УО! У једном од записника УО се помиње нечија 
наводна жалба и нигде више! УГЛЕД УЛУС-а се нарушава таргетовањем појединаца, 
неодговарањем на дописе трећих лица који су предлагали сарадњу (Галерија Градац), 
или приватизацијом донације коју сам добила, те јавним блаћењем на основу 
конструисаних исказа, који не одговарају истини, чиме је мени лично нанета огромна 
штета по углед и професионални и лични интегритет! 

Жалбе које су наведене су коментари појединаца, који имају право да изнесу своје 
мишљење, уколико је оно аргуметновано, а примери које је УО сакупио, су приватне 
преписке, а никакве жалбе. Посебно се не могу сматрати жалбе, приватни коментари и 
третирати као жалбени материјал! 

Део документације ... – ово сам већ коментарисала у првом делу тужбе. 

Габриела Васић,  

ЈМБГ 0508970715006 

Бр. Л.к. 004759753 



Prijava Sudu čas- pro-v UO br. 2, Prnjat br. 4. 

Gabriela Vasić, 19. 4. 2021.  

Prijavljujem Upravni odbor ULUS-a povodom neis6ni6h i zlonamernih izjava na sajtu ULUS-a, 
koje se 6ču „nezvaničnog Instagram profila Slikarske sekcije“. Prijavljujem Mariju Kauzlarić, zbog 
manipulacija, prikrivanja podataka od značaja za rad slikarske sekcije i dovođenja mene u 
položaj diskriminacije i degradacije, neovlašćenog korišćenje podataka iz mog projekta za 
pokretanje društvenih medija za ULUS, na osnovu čega je postala Koordinator komunikacija.  
Prijavljujem Mar6na Erdeša za nesavesno vođenje zapisnika slikarske sekcije. Prijavljujem sve 
članove UO za neodgovorno i nesavesno ponašanje spram mojih inicija6va i projekta „Umetnički 
trening 2020 – D.E.T.O.K.S. ULUS-a“ u kojem je ULUS partner i koji je predat na javne konkurse 
kod Ministarstva kulture i Sekretarijata za kulturu, 2020. Prijavljujem Danila Prnjata, ondašnjeg 
Predsednika US, za izmenu podataka u izveštaju sa Otvorenog sastanka OiT.  

U ovoj prijavi, baviću se delom objave na sajtu, koja se odnosi na „nezvaničnost“ IG profila 
Slikarske sekcije: Saopštenje povodom neregularnog nastupanja u ime ULUS-a – ULUS. 

Ova objava je postavljena 30.3.2021., bez Odluke, bez usvojenog Zapisnika u kojem se ovakva 
Odluka donosi!  

Druga tužba će bi6 pokrenuta povodom izjave Uprave o mom “zastupanju” i “pregovorima” sa 
drugim ins6tucijama! 

DEO OBJAVE UPRAVE ULUS NA SAJTU UDRUŽENJA, 31. 3. 2021.  

“Gabriela Vasić od marta 2020. godine vodi nezvaničan Instagram profil Slikarske sekcije koji je 
ona bez neophodnog konsenzusa u okviru sekcije i bez dozvole Upravnog odbora 
samoinicija6vno pokrenula, a na kojem plasira sadržaje koji ni u kom slučaju ne oslikavaju 
aktuelne težnje ULUS-a i koji su često u pro6vrečju sa programskim ak6vnos6ma Udruženja. 
Iako je Odbor sekcije pre nekoliko meseci doneo odluku kojom je zahtevao preuzimanje ovog 
naloga, odnosno podneo zahtev za njegovo gašenje u slučaju neuspeha u preuzimanju, Gabriela 
Vasić se na ovo oglušila.” 

https://ulus.rs/blog/saopstenje-povodom-neregularnog-nastupanja-u-ime-ulus-a/


U prilogu su dokazni materijali kojima se demantuju ove izjave Upravnog odbora ULUS-a. 

30. 1. 2020.  

DOKAZ 1 - prepiska, DOKAZ 3-Projekat 

Marija Kauzlarić je obaveštena o pokretanju društvenih medija koje sam predložila projektom 
Umetnički trening 2020 – DETOX ULUS-a, u kojem sam analizirala vidljivost ULUSa na internet. 
Ona je uradila slovnu korekturu, postoji email evidencija i o ovome. Do ovog momenta Marija 
Kauzlarić nema nikakve veze sa komunikacijama ULUS-a! Projektom se dokazuje, u formularu, 
da je ULUS PARTNER u mom projektu! Ovaj projekat je predate kod Grada i kod Ministarstva 
kulture.  

6.3.2020. 

DOKAZ 2 

Prva grupna komunikacija u vezi sa pokretanjem društvenih profila ULUS-a je krenula na Google 
grupi za ULUS_Strategije, gde su članovi OiT. O tome da tu ne postoji nikakva koordinacija 
unutar Udruženja, i gde ja pozivam na kreiranje zajedničke strategije i saradnje na nivou 
Udruženja, može da posluži prepiska koju dostavljam kao DOKAZ br. 2, gde pominjem i svoj 
projekat i potrebu za koordiniranom ak6vnošću u vezi sa ovom temom. U tom momentu sam i 
članica Web grupe. Jasno je da je moj dopis ovde izignorisan i da nakon toga, niko mi nije upu6o 
nikakav poziv da se bavimo podrobnije tom temom! Ovde se jasno vidi da u ULUS-u ne postoji 
nikakva ideja u vezi sa 6m da Marija Kauzlarić preuzme vođenje društvenih medija, već se 
pominje Marija Marković, koja se nudila da vodi ULUS Instagram profil.  

23.8.2020. 

DOKAZ 4 

Osim ovoga, ja sam pokrenula radnu grupu ULUS Foto arhiva, i dala sam izjavu da se ne mogu 
bavi6 sakupljanjem foto materijala za arhivu o radu udruženja, već da ću to obavlja6 preko ovog 
profila slikarske sekcije. U jednom momentu, Marija Kauzlarić je napisala na emailu, da je bolje 
da promenim naziv tog profila, shodno arhivskoj formi profila, o čemu postoji email prepiska. 
(Ovde postoji i deo prepiske koji se odnosi na okolnos6 u vezi Bijenala Mladih, što se može 
pridoda6 tužbi pro6v Danila Prnjata). 

21. septembar 2020. 

DOKAZ 5 



Na usmeni poziv Milene Bošković Badnjar koja mi je tražila password od IG profila SS, sam rekla 
da ne bih da bilo ko drugi koris6 taj profil jer sam ja urednik tog profila, i da sam uložila veliko 
vreme i trud i rad oko tog profila. Zato sam ponudila da se meni dostavljaju materijali koji bi se 
objavljivali, kao i još 2, 3 inicija6ve za unapređenje vidljivos6 rada umetnika, što nije bilo 
ar6kulisano na poslednjoj sednici slikarske sekcije, a taj email postoji u prilog ovoga što tvrdim, a 
može se uze6 i izjava Milene Bošković Badnjar. Prethodno, na sastanku SS u avgustu, održanom 
preko ZOOM-a, Katarina B. Stanković je inicirala da ja budem u delu 6ma za Web koji bi 
upravljao delom sajta vezanim za programe slikarske sekcije, što je UO izignorisao. Može se 
dostavi6 zapisnik sa te sednice, ukoliko bude bilo potrebno. 

28 – 30. decembar 2020. 

DOKAZ 6 

Prepiska na Google grupi ULUS_Strategije, povodom Decembarskog salona, koji mi je “uvaljen, 
kao vruć krompir”, da spasem US i UO, pošto je ova izložba greškom izbačena iz programa ULUS-
a, i niko nije imao kapacitet da se 6me bavi. Poziv za izložbu je objavljen preko IG SS, i da bismo 
na izložbi imali članove koji imaju urednu prijavu za prodaju, ovo sam inicirala, budući da su 
članovi OiT, koji su krenuli sa postavkom, izvadili radove kolega iz depoa, i 2 rada pokojnih 
umetnika. UO se sastao i dogovorio da se objavi info o izložbi, a Danilo je korigovao moj tekst 
koji sam napisala, a tekst je objavljen i na sajtu ULUS-a (Link: DECEMBARSKI SALON 2020 – ULUS). 
Ako ovo nije potvrda postojanja konsenzusa UO u vezi sa postojanjem ovog profila, onda 
stvarno ne znam šta je?! Licimerno je da IG SS može da se koris6 kad treba da vadi fleke US i UO, 
a onda kad se nekome navrne, može da izmisli da je profil nezvaničan i da je samovoljno vođen! 
Krajnje nekorektno i dvolično postupanje, koje je destruk6vno osim po mene lično i predstavlja 
maltretman bez presedana, ovako istupanje članova UO je destuk6vno sve članove slikarske 
sekcije, i celo udruženje, jer se unosi nepotrebna konfuzija i nepoverenje u rad Uprave a stavlja 
s6gma na pojedince! Neka UO objasni sve ove nelogičnos6! 

7-8. januar 2021.  

DOKAZ 7 

Navodim da sam na usmeni poziv putem telefona od strane Marije Kauzlarić, 7. januara 2021. 
upu6la tražene podatke za ulazak u profil koje mi je ona tom prilikom tražila, kako bi profil bio 
zvaničan, o čemu postoji evidencija kroz email korespodenciju. Zašto bi mi Marija Kauzlarić 
tražila ove podatke ukoliko profil nije zvaničan? Ona je izjavila da pošaljem podatke za 

https://ulus.rs/blog/decembarski-salon-2020/


logovanje, kako bi profil postao zvaničan. Ona negde navodi da je email privatan, pa je to tobož 
razlog da se profil smatra “privatnim”. A ko je meni omogućio da imam neki zvaničan email? 
Zašto se UO oglušavao o moje dopise u vezi sa pokretanjem profila? Zašto mi nije dodeljen 
zvaničan email, nakon što sam predala projekat? Zašto niko me nije zvao ni na jedan dogovor u 
vezi sa radom na vidljivos6 ULUS-ovih programa, što sam inicirala ovim projektom? Da li je to 
moja odgovornost ili odgovornost UO i tadašnjeg OSS? 

Drugi problem koji iz ovoga proizilazi je to što kada je Marija Kauzlarić dobila tražene podatke, 
nije ih prosledila članovima OSS, ni6 Mileni Bošković Badnjar, koja je to tražila, do dana 
današnjeg! Da li iza ovoga stoji skrivena namera koleginice Kauzlarić koja na ovakav način, 
prikrivanjem podataka od značaja za rad sekcije, želi da proizvede štetu članovima sekcije i 
sukobe unutar udruženja i na kraju, probleme meni?!  

Mart 2021. 

DOKAZ 8 - BILTEN 

Zašto mi je traženo da dostavim podatke o IG profile SS i ista je objavljena informacija u 
zvaničnom dokumentu o radu Udruženja, Biletenu, u martu 2021, ako ovaj profil nije zvaničan? 
Jedna od urednica Biltena je Vahida Ramujkić, članica UO koja u jednom od dopisa (dokaz 7), 
navodi da nema sumnje da ja vodim taj profil slikarske sekcije. Ako je profil “nezvaničan”, kako 
se tvrdi u saopštenju UO na sajtu, da li je onda logično, da se objavi info o IG SS u Biltenu, u delu 
RG ULUS Preduzetništvo, 11 str., Napominjem da sam uredno poslala tražene podatke za Bilten, 
koji su u skraćenoj verziji i objavljeni u Biltenu.  

13. jun – 6. jul 2020 

DOKAZ 9 

Na otvorenom sastanku svih organa i tela, RG, OiT, predstavnici sekcija su predstavili rad u 
prethodnom period. Nakon toga traženo je od učesnika da dostave izveštaje o svom radu. 
Zapisnik sa sastanka je vodio Danilo Prnjat. Ja sam uredno dostavila podatke i u vezi IG slikarske 
sekcije, da bih tek nedavno saznala, da u zavedenom zapisniku u PDF formatu je Danilo Prnjat 
izbacio deo koji se odnosi na IG profil SS, samoinicija6vno ili u dogovoru sa nekim iz UO.  

U prilogu su dva dokumenta. Jedan je tzv. “otvoreni Word” u koji sam ja unela podatke a koje je 
obradila Vahida Ramujkić, a drugi je “zatvoreni PDF”, koji je, pretpostavljam, uobličio Danilo 
Prnjat, jer je poslat sa njegovog email naloga.  

Januar 2020 – april 2021. 



DOKAZ 10 

Ne postoji ni jedan podatak o zahtevu OSS da se razmatra pitanje statutsa IG SS. Ne postoji ni 
jedna odluka, ni6 bilo kakva informacija u vezi sa pokretanjem ili obustavom rada IG SS kroz 
zapisnike ni OSS, ni na sastanicima SS ili bar ja nisam obaveštena o tome. Dokaz u prilog ovoj 
tvrdnji je da nikad nisam dobila ni jedan zvaničan zahtev, dopis ili odluku OSS, i molim da Sud 
čas6 zahteva ovu Odluku da se dostavi, kao i potvrda o tome da je meni upućen ovakav zahtev! 

Informacije o zapisnicima se mogu potraži6 od Predsednice OSS Anite Bunčić, koja ima uvid u 
zapisnike, ili od Milene Bošković Badnjar, potpredsednice.  

Dakle, izjava Uprave ULUS-a na sajtu, da je OSS ili SS donela nekakvu odluku i zahtev o 
preuzimanu profila IG SS o koji sam se ja navodno oglušila je neis6nita i predstavlja veliku 
neis6nu i nepravdu i hajku koja mi se nanosi u polju komunikacija i proizvodi šum u odnosim sa 
članstvom, stvarajući nepoverenje prema meni i dovodeći me u poziciju žrtve ovih komunikacija, 
koja proizilazi iz pozicije zloupotrebe moći članova UO. 

7. april 2021.  

DOKAZ 11 

Na poslednjem sastanku OSS na predlog Predsednice i potpredsednice OSS, ova tačka je 
stavljena na dnevni red sastanka i trebalo je da bude tema sastanka profil IG SS, ali je Marija 
Kauzlarić, kao članica Odbora SS, samoinicija6vno izmenila tačke dnevnog reda koje su 
predložene za sastanak, a u tački 2. Komunikacije je izostavljena tema profila IG SS i premeštena 
na poslednju tačku. Zapisnik je vodila M.K., a zapisnik ne pra6 radnje na sastanku (postoji video 
zoom - link). Za dokaz traži6 originalni predlog Dnevnog reda za ovaj sastanak od Anite Bunčić, 
Predsednice OSS.  

26 do 31. mart 2021. 

DOKAZ 12 

Povodom Objave UPRAVE Ulusa na sajtu Udruženja, od 30.marta 2021., gde se ULUS ograđuje 
od mog tobožnjeg javnog nastupanja i zastupanja u ime ULUS-a, navodim da ne postoji Odluka 
Upravnog odbora kojom se ar6kuliše ovaj tema, nip o jednom od zapisnika UO, ni6 postoje 
ikakve Odluke OSS koje se odnose na zabranu korišćenja IG profila SS. U nedavno objavljenom 
zapisniku sa 32. Sednice UO,  overen 31.3.2021. se navode neka prekoračenja i neovlašćeno 
istupanje G.V., kao i predlog sastanka SS i SČ. Ne znam da li je ovaj Zapisnik 32. Sednice usvojen 
na 33. Sednici UO? Ne znam gde je objavljena odluka UO da se mimo prethodno pokrenu6h 
postupaka unutar Suda čas6, javnos6 upućuju konfuzne i neis6nite tvrdnje o navedenom 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1RkZhyBaqWZHBCZv7lLzNSNvKrTjvunYj


zastupanju ULUS-a od strane Gabriele Vasić? UO nije upu6o nikakav poziv meni, ni6 bilo kakvo 
saopštenje, pre objave na sajtu! 

Šta stoji iza namere UO da oduzme ovaj profil i da diskredituje moj rad, uz navođenje  besmilene 
tvrdnje da su moje ak6vnos6 koje su promocija rada udruženja i umetnika, u pro6vrečju sa 
ak6vnos6ma Udruženja i da promocija umetnika, je suprotna težnjama aktuelnog ULUS-a? Da li 
to znači da Udruženje ne želi da promoviše svoje programske ak6vnos6 udruženja i ima Web 
arhivu događaja, što je inicijalna funkcija tog Instagram profila koji ja vodim?  

Zašto mi nije upućen zvaničan dopis od strane OSS ili UO? Zašto o ovome što se tvrdi u 
saopštenju Uprave ULUS-a, a nema podataka ni kroz Odluke UO, odluke OSS, email dopise, ni6 
kroz zapisnike OSS, ni SS? Zašto UO nije zvanično saopš6o ove stavove koje je bez ikakvih 
prethodnih dogovora i zvaničnih zahteva prosledio na sajt i bez konsultacija sa Sudom čas6, ako 
je u pitanju neki moj prekršaj? Gde se nalazi Odluka Odbora slikarske sekcije, u kom zapisniku i 
sa koje sednice, kako tvrdi Uprava ULUS-a? Kad je upućen taj zahtev meni i na koji način? Da li 
postoji evidencija o tome kroz email prepisku?  

Ni6 postoji Odluka OSS, ni6 postoji zvaničan dopis o tom zahtevu! Na osnovu mog uvida u 
zapisnike OSS i slikarske sekcije, nema traga o ovoj temi. Mileni Bošković Badnjar sam pred 
sastanak slikarske sekcije u oktobru 2020. dostavila svoje predloge za unapređenje rada IG SS, ali 
to nije bilo na dnevnom redu tadašnje sednice.  

Mart 2021 

DOKAZ 13 

Neis6na je da sam ja samoinicija6vno pokrenula ovaj profil, to je urađeno u dogovoru sa 
tadašnjim Predsednikom Mar6nom Erdešom i delom ekipe tadašnjeg Odbora izložbe, a podnela 
sam taj zahtev i dobila odobrenje za njegovo pokretanje od strane UO, ali mislim da je podatak o 
tome obrisan sa digitalnog zapisnika na Google drive-u, a original zapisnik u hard copy-ju su 
krenuli da se postavljaju nedavno, nakon mog zahteva da se meni dostave ove kopije zapisnika iz 
perioda do vanrednog stanja, što je izignorisano od strane UO. Tek nakon mog trećeg dopisa 
sam dobila email od strane Nemanje Božića, kome se nisam ni obra6la, da su zapisnici 
postavljeni na sajtu! Na sajt su postavljeni tek nakon ovih mojih dopisa. A o tome kako su vođeni 
ovi zapisnici, Sud čas6 će dobi6 poseban dokument i tužbu, koja će bi6 upućena i nadležnom 
Sudu. O pokretanju ovog profila, pozovite Mar6na Erdeša, Katarinu Stanković Bjegović i Draganu 
Stevanović, koje su sa mnom bile u komunikaciji, kao članovi OSS, 2020.  

U prilogu dostavljam dopise UO i Sekretarijatu da mi se dostave zapisnici i datumi kad su 
zavedeni u delovodniku.  



DOKAZ 14 – Info Vizuelna umetnost, post Vladana Jeremića 

Zbog ovakvog delovanja Uprave ULUS-a, smatram da je moj ugled narušen, da je moje 
dostojanstvo povređeno, da mi je naneta ogromna šteta unutar udruženja, i prouzrokovana 
pogrešna percepcija mene na društvenim mrežama, te da je članstvo dovedeno u zabludu i da 
ovo sve ima jako destruk6vne posledice po celo udruženje! Smatram da ovakav dopis UO nije 
smeo da izađe u javnost, bez prethodno obavljenih razgovora, zvaničnih saopštenja i traženja 
najboljeg rešenja unutar kuće. Zbog svega ovoga, zahtevam da se, shodno odgovornos6, svim 
članovima UO izreknu odgovarajuće disciplinske mere.  

ZAKLJUČAK 

Smatram da je UO ULUS-a naneo veliku nepravdu meni ovakvom objavom, te da je iskoris6o 
moj rad na analizi reprezentacije ULUSa na Internetu, umesto da ga nagradi, prisvojio moj 
istraživački rad i ideje oko iniciranja projekta, tj. preuzeo mi autorska prava, pokretanje 
društvenih medija, a s6gma6zovao me putem ove objave na sajtu, u kontekstu bavljenja 
komunikacijama i za potrebe slikarske sekcije! 

Navodim da ću pokrenu6 i krivične prijave pro6v UO zbog narušavanja mojih autorskih prava, 
ugleda i čas6, te diskreditacije u javnos6, iznošenjem lažnih optužbi i svojevrsnoj opstrukciji 
mojih inicija6va, u kojima je ULUS naznačen kao PARTNER! UO je odobrio taj projekat i kao neko 
ko se bavio vidljivošću ULUS-a, budem pozvana na konsultacije, saradnju i dogovore u vezi sa 
reprezentacijom ULUS-a na društvenim medijima, a ne da se moji dopisi ignorišu, stavljaju pod 
tepih, a moje inicija6ve proglašavaju samovoljnim, nezvaničnim i da se sav moj rad diskredituje i 
da se ULUS ograđuje od svega, bez snošenja ikakve odgovornos6 za sve što prois6če iz 
nečinjenja članova UO ili iz njihovog delovanja i ovakvih sramnih objava na sajtu Udruženja, 
emailu članstva i FB stranici.  

Srdačno,  

Gabriela Vasić 









PRIJAVA SUDU ČASTI PROTIV UO br. 4 

Gabriela Vasić 

31-sednica-UO.pdf (ulus.rs) 

U zapisniku UO od 19.3.2021. navodi se da je predloženi ugovor sa donatorom, Fondacija Saša Marčeta, 
namenjen isključivo za potrbe radne grupe ULUS Preduzetništvo. Na osnovu svog tribinskog programa, 
Umetnost i tržište, održanog u Galeriji ULUS, 24.1. 2021. i objavljenog na Youtube kanalu ULUS-a, 
Gabriela Vasić je na poziv Ksenije Samardžije, Direktorke fondacije, dobila ponudu za donaciju u vidu 
tehnike, radi unapređenja ovog programa, za koje potrebe je formiran ugovor koji je i potpisala Ksenija 
Samardžija, 16.3.2021. (DOKAZ 2, PDF). Nakon toga održana je sednica UO na kojoj je trebalo da bude 
potpisan ovaj ugovor. MeđuXm, dobijam SMS od Radete Markovića, da će biX potpisan ugovor ako se 
izmeni tačka 1, stav 1, tj. svhra ugovora za koju UO je zahtevao da se izmeni tako da se ukine ULUS 
Preduzetništvo kao korisnik ove donacije, iznoseći u zapisniku nesiXnu i netačne tvrdnje po pitanju RG UP 
kao isključivog korisnika ugovora i kao razlog za izmenu ugovora! Zapisnik nije bio vidljiv do nedavno i 
nisam videla šta je navedeno u zapisniku. Nakon pokušaja pregovaranja usmeno, nisam naišla na 
razumevanje od strane članova UO, te sam bila prinuđenda izvršim izmena dela ugovora koji se odnosi na 
korisnika sredstava, gde se navodi da je ova donacija u tehnici namenjena za govorne programe ULUS-a. 
Na taj način, zapravo ovakvim ugovorom se donacija daje isključivo ULUSu na korišćenje, čime je OU 
izvršio privaXzaciju ove donacije. Izjava da je ova donacija samo za potrebe ove radne grupe je netačna, 
jer stav 4. potpisanog ugovora ukazuje da se tehnika može ustupaX drugim organizatorima programa, što 
je UO izignorisao, a što se vidi po zapisniku, stavka 11 (DOKAZ 1 - dokument u linku gore).  

Smatram da ja na ovaj način uskraćeno pravo RG ULUS Preduzetništvo nad korišćenjem donacije koju je 
nabavila koordinatorka programa, Gabriela Vasić, i grubo prekršeno pravo nabavljača donacije na 
korišćenje tehnike, a sama grupa se stavlja u podređeni položaj u odnosu na Upravu. Smatram ovakav 
gest krajnje zlonamernim i nekolegijalnim i da je ovakvim izvrtanjrem činjenica, iskazana zloupotreba 
moći predstanika ULUS-a i narušeno poverenje u rad i odluke UO.  

Predlažem da se članovima UO izrekne adekvatna disciplinska mera zbog izricanja neisXna i lažnih 
tvrdnji, i zahtevam da se ova stavka u ovom ugovoru izmeni, u skladu sa isXnom i podacima iz ugovora, 
kao i da UO iznese argumente za ovakvo ponašanje i zloupotrebu položaja moći, te da se izmenjen 29. 
Zapisnik UO postavi na sajt udruženja. Navodim da je ovo maltreXranje oko potpisivanja ugovora trajalo 
oko 15 ili više dana! 

Dostavljam u prilogu PDF ugovor koji je potpisala Direktorka Fondacije Saša Marčeta, kao i drugi ugovor 
koji je potpisan nakonadno (nemam zaveden PDF).  

U Beogradu, 27.4. 2021.  

https://ulus.rs/wp-content/uploads/2021/03/31-sednica-UO.pdf


IZJAVA O IZGUBLJENOM RANCU, 7.maj 2021. 
Izjavljujem da sam u petak 7.maja 2021 oko ponoći ušla u poslednji trolejbus 28 na stanici na Trgu 
republike, sa biciklom i rancem na leđima kako bih bezbedno došla kući, budući da je bilo nevreme. Došla 
sam iz Pančeva sa jedne izložbe a kako sam bicikl ostavila na Studentskom trgu, pošla sam po njega peške 
od Doma omladine, gde su me koleginice ostavile kolima. Išla sam po kiši peške i već sam pokisla i nisam 
htela da rizikujem da se prehladim pa da vozim po kiši i klizavim drumovima, te sam zamolila vozača 28 
da me pusV sa biciklom. On je to odbio, i onda je neki momak intervenisao da me ne maltreVra već da 
me pusV. Vozač je zalupio vrata pred mojim nosem. Ovo sve mi je izazvalo veliki stres i uzbuđenje. 
Odlučujem da probam da sVgnem biciklom trolu na sledećoj stanici. Jurim kroz kišu i uspevam da 
uhvaVm trolu na stanici na Trgu Republike i ulazim na zadnja vrata. Bicikl stavljam pored sebe, skidam 
ranac sa leđa i stavljam ga na sedište. U toku vožnje trudila sam se da održim budnost, jer sam već bila 
preumorna, gledala u telefon i nisam bila ni svesna kad sam zadremala. Pošto se trola zaustavila na 
poslednjoj stanic i neko me opomenuo da ustanem, budim se s telefonom u ruci, i shvaVvši da je to moja 
stanica, izlećem sa biciklom, bez ranca, na kišu. Do ujutro nisam se ni seVla da nemam ranac u kući, već 
sam htela da izvadim monografiju o umetniku koju sam tog dana kupila u jednoj galeriji, ali ne nalazim 
ranac. Posle toga sam pokušala da se prizovem sećanju šta se dogodilo i shvatam da sam ranac ostavila 
na sedištu trole.  
Pronašla sam neke brojeve dispečera za početnu i krajnu stanicu, kao i za stanicu na Studentskom trgu. 
Zamolila sam i da pogledaju da li je neko našao ranac i da li je prijavljen u službi „Izgubljeno nađeno“ na 
Trgu Republike. Posle više deseVna poziva, ne uspevam da uđem u trag ranca, a radnici koji su radili u toj 
smeni, ne rade, pa ponovo pozivam popodne istog dana, pa sutradan, i u ponedeljak. Tražila sam i da se 
pitaju čistači vozila i da se uradi pregled kamerom. U ponedeljak ili utorak saznajem da niko od radnika u 
GSP ništa ne zna a da ne mogu da dobijem snimak iz trole jer je šef koji Vm delom upravlja sprečen iz 
nekog razloga.  
Kako vrednost stvari u rancu ne prelazi 150 eur i kako nisam opljačkana, već sam usled nesrećnih 
okolnosV izgubila svoj prtljag, ne odlučujem se da to prijavim policiji, jer znam da od toga nema ništa. Da 
je pronalazač ranca bila poštena osoba, mogao je na osnovu dokumentacije koja postoji na moje ime o 
registraciji Udruženja građana KOD, čiji sam zastupnik, da izgugla moje ime i da me nađe. Iskreno sam se 
nadala da će se to i dogodiV, ali kako je u rancu bila i jedna web kamera (model C922 PRO HD stream 
web cam), a koju sam tog dana ponela do grada da bi mi prijatelj pomogao da se konektuje na 
kompjuter, jer nisam znala kako se to radi. Ova kamera pripada Udruženju likovnih umetnika ULUS-a, 
koju smo dobili kao donaciju od Fondacije Saša Marčeta, i zbog toga što su me iz Uprave pitali da li sam 
ovaj događaj prijavila policiji, sada dajem ovu izjavu. Očito je da se pronalazač obradovao sadržaju iz 
ranca i nije prijavio njegov pronalazak! Pored toga, u rancu je bila jedna knjiga na engleskom jeziku o 
Šiatsu masaži, te nova, neraspakovana monografija Milimira Grujića Fleke (kupljena tog dana u Remont 
galeriji), te Statut i Potvrda o registraciji za Udruženje građana KOD, jedan blokčić crvene boje i još neke 
sitnice i neka hrana. Ranac je pripadao mojoj ćerci i bio je narandžaste boje, s krivudavim linijama crvene 
boje. 
Gabriela Vasić, Beograd, 25. jun 2021. 













СКУПШТИНА УЛУС-а 
Мали Калемегдан 1 
Београд 

ЖАЛБА ПОВОДОМ ИСКЉУЧЕЊА ГАБРИЕЛЕ ВАСИЋ 
ЖАЛБА Скупштини УЛУС-а поводом ОДЛУКЕ Суда части о искључењу Габриеле Васић из чланства УЛУС-
а, од 15.8.2021, достављене на имаил, у петак 10.9.2021. од стране Миодрага Варгића, Председника 
Суда части. Чланови Суда части који су донели ову одлуку, поред Председника Суда части су још 
Алексаднрија Ајдуковић - Потрпедседница, и Јован Јовић.  
Подносим жалбу Скупштини УЛУС-а у за то предвиђеном року од 8 дана.  

Разлози за изношење жалбе:  

- Непоштовање правних процедура Удружења 
- Невалидност тужбеног поступка 
- Нетранспарентно вођење Поступка пред Судом части 
- Недостављање доказа за изречену дисциплинску меру туженој 
- Изрицање неадекватне дициплинске мере 
- Прекршен рок за достављање пресуде  
- Неуважавање аргументације тужене; занемарен доказни материјал тужене 
- Неуважавање аргументације сведока тужене; не узимање изјаве од сведока тужене 
- Непоштовање редоследа прситглих тужби - давање приоритета туженој пред другим предметима; 

неуважавање тужби против УО и Вељка Зејака које је покренула Габриела Васић 
- Излажење из оквира тужбеног поступка, увођењем садржаја који нису били предмет ни једног 

тужбеног поступка 
- Неспровођење других мера предвиђених Правилником Суда части -- добронамерно упозорење у 

писаној форми, члан 16 
- Злоупотреба положаја чланова УО који су покренули тужбени поступак 
- Злоупотреба ингеренција Већа Суда части 
- Ад хоминем квалификација тужене 
- Тужена није имала прилику да се на адекватан начин брани 
- Немање доказа за изнете тврдње или сакривање доказа у поступку 
- Неблаговремено достављање тужбеног материјала 
- Непоштовање Статута УЛУС-а (Члан 2. Суд части, тачка 51; Члан 14, став 11) 
- Непоштовање Правилнка о раду Суда части (Члан 11; Члан 14, Поступак пред Судом части; Члан 16) 
- Непоштовање Правилника о раду Управног одбора (Записници 32, 33 - немање одлуке о 

покретању тужбеног поступка против Габриеле Васић; неадекватно завођење Записника;  
(Правилник о раду 4/2, члан 24-26), члан 5, став 35) 

- Непоштовање Устава (члан 46) 
- Непоштовање Етичког кодекса УЛУС-а (члан 10, 11) 
- Непоштоваање Закона о заштити узбуњивача (Глава 1, члану 2, “Значење израза”, став 7; Глава 2, 

члан 3) 
- Непоштовање Закона против дискриминације (Члан 2 - Појмови; Чланови 3, 6) 
- Непоштовање Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
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- Невалидност тужбеног поступка који је водило Веће Суд части се одвија и у 
следећим чињеницама:  

Тужба Управног одбора је правно невалидна и неисправна јер је повређено неколико предвиђених 
процедура у покретању и вођењу поступка против тужене: повређен је Статут, Правилник о раду Управног 
одбора, Правилник о раду Суда части и Етички кодекс УЛУС-а.  Није испоштована ни једна процедура 
предвиђена актима Удружења, као ни начин на који је уведена тужба у поступак, није у складу са 
протоколима које предвиђа Статут. Тужена није имала прилику да се на адекватан начин брани, нити је 
доказни материјал у њену одбрану разматран од стране чланова Суда части, тј. није узет у обзир, а 
изречена мера, не одговара радњама за коју се тужена Габриела Васић терети и за које се прописује мера 
искључења из чланства. Тужбени поступак и пресуда Суда части су правно безвредни, јер нису засновани 
на владавини права, већ на субјективним проценама чланова Суда части, као и на намери чланова 
Управног одбора да се тужена искључи, а који су на бесправан начин покренули тужбени поступак. 

Тужба коју је поднео УО поседује правне недостатке који ту тужбу чине правно ништавном.  
УО није испоштовао процедуре предвиђене Правилником о раду УО, нити одредбе Статута о подношењу 
пријава на Суд части, (2. Суд части, тачка 51) да се поступа према усвојеним одлукама и запсиницима, нити 
је читко означено име подносиоца са предвиђеним подацима о идентитету подносицоа. УО је грубо је 
прекршио своје надлежности и процедуре прописане за деловање УО у случају покретања тужбеног 
поступка.  

Суд части је дужан да туженог упозна са садржајем тужбе и доказним материјалима који су прикупљени у 
поступку против туженог, у року од 8 дана од дана приспећа тужбеног материјала (члан 11 Правилника о 
раду Суда части), што није учињено (тужбени материјал је достављен посредно преко пуномоћника 
Габриеле Васић). 

Прекршен је рок за достављање пресуде Габриели Васић, будући да је од момента наводно донесене 
одлуке (15.8.2021.), прошло 26 дана или 22 дана, од момента завођења у евиденцију Деловодне књиге  
УЛУС-а. Суд части није поступио у складу са прописима предивђеним Правилником о раду Суда части. 

Прекршен је рок за изрицање пресуде. У Правилнику Суда части, члан 12, наводи се да Суд части 
најкасније 15 дана од дана главног претреса доноси одлуку, међутим, у Пресуди која је достављена 
10.09.2021. путем имејла, а  
заведена 6.9.2021., у деловодној књизи, под броје 07-614, наведен је датум 15.8.2021. Главни претрес са 
туженом је био 28. Јуна 2021., а Веће Суда части је формирало пресуду 15. Августа. ПРЕСУДА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА 
НАКОН 19 ДАНА, а туженој достављена након 26 дана од момента доношења пресуде.  Главни елементи 
тужбеног поступка које налаже Правилник о раду Суда части су прекршени! 

- Изречена мера искључења чланица Суда части из УЛУС-а, не одговара одредбама 
Правилника о раду Суда части, јер Габриела Васић, није никоме претила, није угрожавала 
ничију безбедност, није физички напала или претила физичким насиљем, није користила 
говор мржње, вршила хајку, прибављала материјалну корист, фалсификовала печат и 
идентитет удружења (мера избацивња из Удружења) 

- Веће Суда части тужениј није доставило ни један доказни материјал који може да 
наведе да је повређен члан 14 - Поступак пред Судом части, Правилника о раду Суда 
части, који се односи на меру избацивања из Удружења! 

ДРУГИ АРГУМЕНТИ: 
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- У самом уводу Пресуде, наводе се два предмета тужбеног поступка (тужба УО, тужба Вељка Зејака). У 
току образлагања разлога за доношење одлуке о најстрожој дисциплинској мери на рачун Габриеле 
Васић, уводе се нови предмети и садржаји, за које не постоји правни основ, нити су евидентирани у 
формату тужбе. Аргументација која се користи у тексту Пресуде, служи томе да демонизује Габриелу 
Васић, а не да би се на правно валидан и непристрасан начин, спровео тужбени поступак. Узимајући у 
обзир карактер проблематичних радњи и дела тужене које се наводе у Пресуди, она не одговарају 
фактичком стању и материјалним доказима, који у овом поступку недостају. Веће Суда части је било 
пристрасно при доношењу пресуде!  

- У току претреса, Суд части није узео у разматрање документовану аргументацију тужене, а нису ни 
саслушани сведоци који би били одбрана за Габриелу Васић, нити су изјаве сведока коришћене као 
материјал у поступку, негирано је постојање доказа које је доставила Габриела Васић; коришћени су 
ад хоминем аргументи против тужене; радње које се преписују Габриели Васић су неадекватно 
протумачене и стављене ван контекста како би се користиле као аргументи против тужене.  

- Нису узети у обзир аргументи из изјаве Аните Бунчић Четник, предата 25.6. 2021. Заведена под бр. 
07-443, у Деловодну књигу УЛУС-а, као и извештај о изложби Поглед и неочекивано - прилог 1,2), 
нити је узета у обзир изјава (прилог 3.1) Ксеније Самарџије, којом се не тражи надокнада изгубљене 
камере већ евиденција из полиције, што је и урађено (прилог3.2). Нису коришћени принт скрин 
докази позивања ГСП које је доставила тужена (прилог 4), као ни преписке и тужба Габриеле Васић у 
случају Вељка Зејака (одговор на тужбу В.З.., прилог 5), а ни изјава Виде Станисавац Вујичић (прилог 
6), којом се негирају наводи Зејака о вршењу притиска на рад вајарске комисије! 

- Нису размотрене тужбе Габриеле Васић упућене на несавесан рад УО, далеко пре покретања 
поступка против Габриеле Васић.  

- Поводом ситуације са Галеријом Градац, потпуно је занемарен тужбени материјал који је Габриела 
Васић упутила Суду части, на рачун УО, од 27.4.2021., заведен у Деловоднику 28.4.2021.  Бр. 07-337  
(прилог 7.1. - 7.10.) 

- Онлајн претресом, онемогућено је да се покажу докази који би на транспарентан и потпун начин 
објаснили ситуацију.  

- Суд части је радио са селектованом документацијом тужитеља, на нетранспарентан начин, без да је 
доказни материјал предочио пријављеној.  

- Тужба Вељка Зејака је неоснована. Аргументација против Вељка Зејака није разматрана. 
- Суд части није поштовао ред пристиглих пријава, већ је извршио својеврсну дискриминацију и мобинг 

на рачун Габриеле Васић. 
- Суд части треба да одговори, на основу чега је тужба против Габриеле Васић приоритетна?  

Закључак: Изречена мера не одговара радњама за које се терети тужена. Докази који се износе против 
Габриеле Васић нису у складу са фактичким стањем и нису аргуметни против Габриеле Васић. Тужбени 
поступак је правно невалидан јер су прекршена правна акта Удружења и прописане процедуре. 
Прекршени су закони Републике Србије.  

       Узевши у обзир материјалне доказе из поступка који је вођен против Габриеле Васић, поступак није 
спроведен у складу са правним актима Удружења. Предлажем Скупштини УЛУС-а да одбаци овај поступак, 
посебно што нелегитиман УО /уписан у АПР 5.8.2021. кривотвореним печатом је покретач поступка.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
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Статут, члан 51. налаже:  

“Поступак пред Судом части се покреће по писменим пријавама органа, радних тела или чланова УЛУС-а. 
Пријава поред потписа треба да садржи и читко име и презиме, ЈМБГ и број личне исправе сваког 
подносиоца пријаве”. 
Како подносилац пријаве није испоштовао одредбе Статута, предвиђене овим чланом, ова тужба УО се 
може сматрати правно ништавном. (прилог 8 ) 

Суд части није смео да ову тужбу разматра у поступка против Габриеле Васић, већ је требало да 
првобитно провери валидност исте и да усвоји аргументацију коју је по овом питању доставила Габриела 
Васић, у виду тужбе на рачун УО, заведене у Деловодној књизи Удружења 1.6.2021. под бр. 07-385 (прилог 
9,1 принт скрин  - 9.2 - текст ) Поставља се питање зашто то Суд части није урадио и да ли је уопште 
разматрао тужбе на рачун УО и деманте Габриела Васић (прилог 9.3., 5.4.2021, 07-266)  на објаву на сајту 
УЛУС-а, која је претходила тужби УО против Габриеле Васић? Дематни су уредно упућени у Секретаријат и 
на све адресе у УЛУС-у: Суд части, Управни одбор, Надзорни одбор, Секретаријат. Нико никад није 
одговорио на овај демант. 

Овакав закључак происходи из чињенице да је УО са нејасним потисом подносиоца пријаве, чији 
идентитет није читко (штампаним словима) наведен, а без података о ЈМБГ и бр. Личне карте подносиоца, 
проследио Тужбу на рачун Габриеле Васић. Тужба УО је потписана 5.4.2021. и предата на Суд части, а ова 
тужба је упућена без да је постојала Одлука Управног одбора, на претходна два састанка Управног одбора 
на чијим седницама се помиње проблем са Габриелом Васић. 33. седница УО је одржана 26. марта 2021, а 
записник са те седнице је заведен 31. марта 2021., у Деловодну књигу под бројем 07-254, а налази се на 
сајту УЛУС-а, овде: 32-sednica-UO.pdf (ulus.rs), а усвојен је тек 2.4.2021. На 34. Седници УО. У Записнику са 
33. седнице УО се наводи да ће прикупљени материјали поводом “нерегуларног наступања у име УЛУС-а”, 
и жалбе трећих лица и материјали на “несавесан рад” чланице Суда части, Габриеле Васић, бити упућене 
Председнику Суда части, Миодрагу Варгићу, а у међувремену је 30. Марта 2021. објављено саопштење на 
сајту УЛУС-а, којима се УЛУС ограђује од “прекорачења надлежности” и тобожњег заступања и деловања у 
име УЛУС-а тужене, (а које се заправо никад није догодило)!. 
У 32. Записнику УО, тачка 10, стоји да УО предлаже да се састане са члановима Суда части, поводом 
“неовлшћених и прекорачених активности” Габриеле Васић / због чега је УО спровео јавни линч над 
Габриелом Васић, путем објаве на сајту 30.3.2021., такође без претходне одлуке и разматрања на 
седницама УО.  
Не постоји евиденција о томе да је донета таква одлука, ни да ће бити формирана одлука о тужбеном 
поступку, као ни да је о томе гласано ни у 33. Записнку УО (тачка 4 33. Записника УО, - “Пристигле жалбе и 
приговори на несавестан рад Габриеле Васић), који је уписан у Деловодну књигу 11. 5.2021.), УО наводи да 
ће бити достављене Миодрагу Варгићу, Председнику Суда части. Записник са 33. Седнице УО је усвојен на 
34. Седници УО, одржаној 6. 6. 2021., а 34. Записник до дан данас није објављен на сајту, а евидентиран је 
у Деловодну књигу тек 25.8.2021. Жалбе и приговори који се помињу у 33. Записнку УО, никад нису 
пристигле на адресу Габриеле Васић, а принт скринови, коментари на ФБ поједниаца, или из инбокса ФБ 
странице УЛУС-а, се не могу сматрати жалбама, већ личним ставовима појединаца. Жалба мора бити 
предочена у за то одговарајућој форми и упућена као тужба Суду части, да би Суд части могао о томе да 
расправља. Намеско сакупљање сваког коментара који је икад објавила Габриела Васић на ФБ, или 
коментари других који имају различите ставове, не могу бити предмет ове тужбе против Габриеле Васић, 
нити доказни материјал за било шта против Габриеле Васић. Заправо супротно, извршена је 
дисркиминација над Габриелом Васић, она је банована са свих друштвених мрежа, а о томе постоји и 
допис Вахиде Рамујкић, која налаже бановање са ФБ профила! Дакле, спроведена је  једна потпуно 
антидемократска пракса искључивања, ућуткивања и маргинализације, како би се спречио било какав 
утицај Габриеле Васић на друштвеним мрежама. Габриела Васић је праћена и прогањана, и свака њена 
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објава је надзирана! Да ли је УЛУС прерастао у тоталитарну творевину која забрањује право на говор и 
право на лично мишљење и слободно изражавање?! Одакле право члановим УО да искључују, 
ограничавају и неоправдано праве разлику према Габриели Васић?  

Овакво проблематичним пословањем УО, на нетранспарентан и недемократски начин се покрећу 
поступци, врше притисци на чланство и малтретирају појединци, ускраћују им се грађанске слободе и 
врши се дискриминација по личном својству.  1

Будући да је овако покренутом тужбом повређен члан 5, став 35 Правилника о раду УО, цео поступак који 
је вођен против тужене Габриеле Васић је беспредметан. УО је дужан да 8 дана од момента одржавања 
седнице, заведе записник у Деловодну књигу, пошто је претходно усвојен на следећој седници. Шта је 
урадио УО? Записник је заведен 5 дана по одржавању седнице, записник није усвојен, а наредна седница 
УО је била након 7 дана након претодне седнице. Ни на једној од те две седнице не постоји евиденција о 
одлуци да се покреће тужба! Да би тужба била исправна, требало је да буде усвојена на 33. Седници, 
уписана у Деловодну књигу, као одлука, са видљивим поступком гласања, те формирана као посебна 
Одлука, заведена у Деловодник (најкасније 8 дана од момента усвајања Записника), и као таква упућена 
на име тужиље, од стране Суда части. Рок кад је УО могао да упути ову тужбу, био би најраније након 
усвајања 32. Записника, тј. Након увођења 33. Записника у Деловодну књигу (11.5.2021., а не 5.4.2021.)!  

Не може се тужба о којој не постоји Одлука (заведена и печатирана), која није усвојена заједно са 
записником са претходне седнице, сматрати правно валидном,нити користити у тужбеном поступку којим 
руководи Суд части.  

Ово се може сматрати злоупотребом положаја чланова УО и притиском на чланицу Габриелу Васић, као и 
лобирањем код чланова Суда части. Због овога, Габриела Васић је покренула тужбу против УО (прилог 9.2 
- тужба 1 - тужба УО . 07-385) на коју Суд части није одговорио, нити је аргументе из исте, узео у 
разматрање у овом поступку. Управни одбор није испоштовао процедуре прописане Правилником о раду 
УО, које се односе на начин усвајања одлука, не постоји евиденција о томе да се вршио претрес случаја 
који је пријављен, нити да је било гласања по тој тачки. (Правилник о раду 4/2, члан 24-26). Поред тога 
покренута је још једна објава која се односи на притисак против Габриеле Васић на сајту Удружења, где се 
износи низ нетачних навода о тобожњем заступању УЛУС-а у јавности и на друштвеним мрежама, од 
стране Габриеле Васић, због чега је Габриела Васић покренула још једну тужбу на рачну УО, коју Суд части 
није разматрао. (тужба - Градац - прилог 10 од 21.4.2021., 07-377) 
  
Веће Суда части не може да игнорише све наведене правне грешке у вођењу поступка, као ни да  тужбу УО 
третира као валидну јер није спроведена владавина права тј. игнорисане су правне норме прописане 
законским актима Удружења.  

 Закон против дискриминације, у члану 2, Појмови, наводи да се под дискриминацијом сматра сваки облик 1

неоправданог прављења разлике и неједнаког поступања, односно пропуштање (исључивање, ограничавање 
или давање првенства) другим стварним, односно претпостављеним личним својствима појединаца. УО је 
својим поступањем у овом поступку, као и приликом јавних објава на сајту УЛУС-а, управо извршио повреду 
овог члана Закона против дискриминације. УО, а потом и Суд части, прекршили су и Члан 3, овог закона, 
Заштићена права и лица, у ком се каже: Забрањено је вршење права утврђених овим законом противно циљу у 
коме су призната или са намером да се ускрате, повреде или ограниче права и слободе других.   
Такође, извршена је и повреда Члана 6, овог закона - Непосредна дискриминација, која постоји ако се лица 
или група, због његовог односно личност својства или у сличној ситуацији, било којим актом, радњом или 
пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај или би могли бити стављени у неповољнији 
положај. 
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Овим је такође прекршена процедура жалбеног поступка и цео предмет се може сматрати правно 
ништавним, посебно имајући у виду чињеницу да је Веће Суда части, користило материјале и аргументе 
без доказног материјала, тј. да исте није доставило туженој, те је разматрало пристрано испитанике, не 
укључујући сведоке тужене, нити узумајући изјаве сведока тужене, чак блокирајући им могућност 
прикључења претресу (онлине, преко Зума), који није ни предвиђен Статутом, ни Правилником о раду 
Суда части, па се и ова процедура може сматрати правно невалидном.  

Материјал за ову проблематичну тужбу УО чине “скрин шотови” коментара са друштвених мрежа, личне 
поруке чланова УО и други “жалбени” материјал неидентификованих појединаца, чланова и нечланова 
удружења. Све ово се без увида тужене у исте, не може сматрати доказним материјалом у поступку, јер су 
субјективни изрази појединаца, а туженој није дата могућност да се брани од датих изјава и на основу 
прикупљених материјала. На овај начин је такође повређен Закон о забрани дискриминације Републике 
Србије (чланови 2, 3, 6). Посебно не могу бити аргуметни за изрицање најстроже казне изкључења, јер 
скривање доказа у поступку је недозвољена радња, пошто се тако прибавља моћ чланова Суда части, и 
производи атмосферу неједнакости, неуважавања и непоштене конкуренције, у процесу над колегиницом 
над којом се врши тужбени поступак. Неуважвање и непоштовање тужене, њених аргумената, доказних 
материјала, као и сведока, нарушен је Етички кодекс (тачке 10, 11), повреда Закона о забрани 
дискриминације, чланови 2, 3, 6 (види фусноту 1).  

Суд части, не може да разматра субјективне аргументације једне стране, а да игнорише чињенице са 
стране тужене, уз доказе и документа заведена у Деловодној књизи, које је приложила Габриела Васић, а 
Суд части их није консултовао, јер на тај начин врши дискриминацију над туженом.  

- У Пресуду су укључене тужба УО, допис чланова ОСС и ОИТ (који није поднесен у форми тужбе), 
и тужба Вељка Зејака. Поред тога, Суд части, уводи садржаје који нису били део ни једног 
тужбеног поступка нити материјала тужитеља (нити тужена упозната са истим). Овако 
нетранспарентан поступак Суда части делује да је спроведен искључиво како би се испунила 
намера чланова Управног одбора, да се Габриела Васић казни најстрожом казном и исључи из 
рада ОиТ и чланства, а без претходне опомене, коју је требало да упути Управни одбор у 
разумном року, званичним путем. Приватне поруке преко имејл Гугл листе појединаца из 
Управе, се не могу сматрати званичним документом или правним поступком. Управни одбор је 
пропустио да употреби овај правни инструмент у поступку против Габриеле Васић и цео овај 
поступак губи правоснажност и прераста у памфлет.  

- Управни одбор и Суд части су прекршили прописане мере Правилника о раду суда части, члан 
16, јер нису упутили ни једно добронамерно упозорење у писаном облику, које се износи на 
првом следећем састанку УО, нити су позвали Габриелу Васић на разговор и састанак чланова 
УО (Члан 16, Поступак пред Судом части).  

- Није покушана медијација, као у претходним поступцима и нов алат Суда части. Онемогућена је 
једнака процедура за све чланове удружења, тј. извршена је дискриминација над Габриелом 
Васић. 

Сматрам поступак који је водило Веће Суда части крајње правно проблематичним, неколегијалним и 
неоодговорним, будући да мени, као туженој, није достављен ни један доказни материјал који би 
поткрепио тврдње изнете у овој пресуди. Такође, проблематичан је извор сазнања и извор материјала на 
које се позива Суд части, посебно имајући у виду, да део изнетог садржаја, није поткрепљен ни једном 
претходно поднетом тужбом. На тај начин, ова пресуда, губи на правној валидности, и може се сматрати 
импровизацијом, што не би смело да буде део правне процедуре, па ни у једном удружењу. Није тужбени 
поступак, а ни пресуда, уметничко дело!  
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Што се тиче тужбе Вељка Зејака, релације УО и Градца, Одбора изложбе сликарске секције, Фондација 
Марчета - сматрам да Веће Суда части је пристрасно вршило претрес, и да су изјаве изнете у овој пресуди, 
веома једностране, будући да не постоји траг да је Суд части узимао у обзир аргументацију и тужбе које 
је Габриела Васић, покренула против поменутих лица и органа, као ни изјаве трећих лица (Вида 
Станисавац Вујичић, Соња Миловановић, Ксенија Самарџија, Анита Бунчић Четник).  

Дакле, не постоји валидна документација, није спроведена прописана процедура, доказни материјал је 
непотпун и нетранспарентан, аргументација Габриеле Васић и трећих лица није разматрана, тужбе нису 
стигле званичним путем до тужиље, ни у року од 8 дана од приспећа,  већ на инсистирање пуномоћеника 
адвокатске канцларије Ћифталић, Ненада Богдановића (након скоро месец дана од дана захтева, уместо 8 
дана од приспећа тужби), а мера изречена туженој је усмерена против њене личности и карактера 
(дискриминација ад хоминем),  а не на основу почињених дела, пошто изречена мера не одговара 
предмету тужбе. Из овога се намеће питање да ли је Удружење ликовних уметника Србије фунционише 
по демократским принципима и равноправности чланова, тј. Зашто је Веће Суда части донело овакву 
дисциплинску меру и на овај начин извршило грубо кршење принципа удруживања, једнакости, закона 
Републике Србије, Устава, Етичког кодекса, Правилника о раду Суда части и Статута УЛУС-а?! 

ПРИЛОЗИ 

1. Вељко Зејак - нетачне су оптужбе из ове Пресуде, будући да је Суд части занемарио дописе 
Габриеле Васић, као и њену тужбу на рачун Вељка Зејака, као и изјаву Виде Станисавац Вујичић, 
која је упутила допис Суду части и демантовала наводе Вељка Зејака да је Габриела Васић вршила 
притисак на чланове комисије за вајарску изложбу, већ се само информисала. Преписка са 
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Вељком Зејаком је проистекла из неколегијалног односа Вељка Зејака према Габриели Васић, који 
је њен рад оценио рекламерским а она је инсистирала да јој се он извини. Уместо тога, Вељко 
Зејак је протумачио њен апел за његовим извињењем у притисак на рад комисије. Овај део 
оптужбе је такође неоснован! 

Што се тиче њеног коментарисања анимацијског рада Вељка Зејака на ФБ, то није предмет тужбе, нити је 
ликовна критика нечијег уметничког рада недозвољена и мора бити афирмативна. Суд части не може да 
третира личне изјаве Габриеле Васић којима она критикује нечији уметнички рад, као неколегијалност, 
већ напротив, то је конструктивна критика, која је требало да афирмише рад Вељка Зејака, који учи 
анимацију, иако је вајар. Вељко Зејак, није професионални аниматор, а и да јесте, колеге имају 
демократско право да изнесу свој естетски суд. Суд части не може да процењује естетске критерујме 
Габриеле Васић и да их третира као повреду Етичког кодекса, јер Суд части није надлежан за естетске 
процене а и не арбитрира слободама уметника. Према УСТАВУ Републике Србије, свим грађанима Србије 
је дозвољено да јавно износе своје ставове и мишљења и да за то не буду санкционисани. Ово је 
својеврсна злоупотреба Етичког кодекса и позиције Суда части! Забрињава да Суд части није узео у обзир 
жалбу Габриеле Васић на понашање Вељка Зејака који њен рад неосновано назива РЕКЛАМЕРСКИМ, што 
не одговара природи рада, а није ни заједнички закључак чланова жирија за вајарску изложбу (види 
изјаву Виде Станисавац Вујчић). 

2. Веб камера WEB САМ Logitech С92, коју је Габриела Васић, за рачун својих пројеката прибавила као 
донацију, а о којој се говори у овој Пресуди, није предмет ни једне претходно поднете тужбе на 
рачун Габриеле Васић, већ је то самовољно унет садржај у предмет о Габриели Васић. Суд части 
није инстанца која се бави имовином УЛУС-а, већ то ради Надзорни одбор, који није упутио 
никакву тужбу на рачун Габриеле Васић, а нико из Управног одбора није упутио званичан захтев 
Габриели Васић, за надокнаду штете за изгубљен предмет, који је уредно пријављен полицији. о 
службеној дужности полиција је спровела истражни поступак и упутила тужбу на рачун НН лица, 
према тачки кривичног закона 207, за Утају, будући да је ранац са личним стварима  и подацима, и 
веб камером, изгубљен у тролејбусу, о чему је Управа УЛУС-а изравно обавештена. Да је могао и 
хтео, УО или НО би упутио тужбу на рачун Габриеле Васић, али је стигао допис од Ксеније 
Самарџије, Директорке Фондације Саше Марчете, да Габриела Васић не мора да надокнађује 
изгубљену камеру, већ да се Фондацији достави потврда из полиције, што је и учињено! Није јасно 
с којим разлогом се ова ставка налази у Пресуди. Такође, Габриела Васић је упутила тужбу на рачун 
УО, који је приватизовао камеру која се наводи у пресуди, коју је Габриела Васић добила од 
Ксеније Самарџије, за њен пројекат УЛУС Предузетништво, о чему сведочи и Ксенија, као и Уговор 
са Фондацијом (прилог 11.1, 16.3.2021. - 07-264) који је Ксенија првобитно потписала, а УО одбио 
да потпише, јер је у њему стајало да је корисник камере Габриела Васић и радна група УЛУС 
Предузетништво, коју је покренула Габриела Васић. Извршен је притисак на Габриелу Васић да 
промени намену донације и да је формулише у корист УЛУС-а. О овоме сведочи и тужба (прилог 
11.2., 27.4.2021., 07-334) коју је са доказним материјалом, Габриела Васић упутила на рачун 
Управног одбора, доста пре, него је покренут поступак против Габриеле Васић.  

Злонамерна и неоснована тврдња да је Габриела Васић промовисала своје програме унутар Удружења, 
који су део програмске целине УЛУС-а, и тиме пробављала неку корист,  јер је Габриела Васић, као 
ликовни уметник и члан УЛУС-а у позицији да реализује програме у функцији чланова Удружења, што је 
она и урадила креирањем програма, УЛУС Предузетништво, који нису део програмске целине УЛУС-а, већ 
њен ауторски пројекат који је подржала Радна група УЛУС Предузетништво, чији је она основач, а чије 
оснивање је подржао Управни одбор; или својим залагањем за реализацију изложбе сликарске секције 
“Погед у неочекивано”. Габреили Васић је испоручена веб камера на њену адресу јер је организовала ЗУМ 
вођење кроз изложбу, као кустос изложбе сликарске секције, на сопствену иницијативу, што је подржала 
Ксенија Самарџија и стога њој лично доставила веб камеру, за потребе реализације програма које она 
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води, а не УЛУС-у. Нетачна је изјава да исказ Габриеле Васић о нестанку ранца није ничим поткрепљен, јер 
је Габриела Васић доставила извештај о томе УЛУС-у, бројеве телефона ГСП које је звала 3 дана у потрази 
за ранцем, и доставила изјаву полицији, Суду части и УО (прилог 12).  Недопустиво је да Суд части 
неосновано оптужује Габриелу Васић и да њене радње назива умишљеним и незаконитим! 

3. Односи унутар Одбора изложбе сликарске секције2021.  “Поглед у неочекивано”, су текли сасвим 
добро у почетку и Габриела Васић је креирала концепт изложбе и текст, са којим су се сви чланови 
одбора сагласили. Постојао договор око тога ко ће да ради поставку изложбе, ПР, да се ради 
онлајн жирирање. Комуникације је самовољно преузела Марија Каузларић, која није била део 
Одбора изложбе, већ чланица ОСС. Проблеми почињу када се Марија Каузларић и Кристина 
Ристић почињу да мешају око организације изложбе и дизајна каталога и плаката. Због Наташе 
Кокић, која је боравила у иностранству у време жирирања изложбе, Габриела Васић је израдила 
ексел табелу за транспарентно онлајн гласање. Наташа Кокић није добила задатак да изради 
плакат, како се наводи у овој Пресуди, већ се сама понудила из осећања гриже савести, јер није 
могла другачије да допринесе изложби, пошто је била на путу, па у карантину.  

Тврдња да је Габриела Васић ометала реализацију рада колегинице Наташе Кокоћ и да се неколегијално 
понела и повредила Етички кодекс, члан 10.  је нетачна, као и изјава Наташе Кокић дата Суду части, да је 
Габриела Васић оценила њен рад као глуп, већ је то субјективан доживљај Наташе Кокић, који није 
поткрепљен у реалности, о чему постоје докази у виду принт скрина на Вибер групи (прилог 13.1). 
Габриела је рекла да није одушевљена решењем Наташе Кокић а не да је рад глуп! Кад је Андреј 
Бунушевац почео да вређа визуелно решење које је израдио професионални графички дизајнер и 
вишеструко награђиван аутор и професор на Факултету примењених уметности, Славиша Савић, кога је 
замолила Габриела Васић да то уради, Андреј Бунушевац је изјавио да је његов “Плакат срање” (прилог 
13.2). Након тога, Габриела Васић је сматрала да треба да се поувче из комуникација јер је агресија која је 
кренула да се дешава, постала неподношљива, а време је одмицало и примицала се финализација 
изложбе. Урађено је гласање за Наташин плакат, (Пинк), где је гласало 3 члана Одбора изложбе, од укупно 
6 чланова (прилог 13.3). Навод који стоји у овој пресуди да је већина чланова била за Наташин плакат је 
нетачна јер потписници дописа УО 24. фебруара 2021., су били поред чланова Одбора изложбе  и чланови 
Одбора сликарске секције, укупно њих 8. Габриела је понудила и да Андреј Бунушевац уради визуелно 
решење, ако му се не допада оно које је Габриела предложила (прилог 13.4).  
Како око овога није настала сагласност, а визуелно решење Наташе Кокић није добило већину, а Габриела 
Васић је ауторка концепта изложбе и задужена за поставку, око чега су се сви чланови ОСИ усагласили, 
она је сматрала да има право да се побрине око визуелног решења за плакат изложбе и дизајн корица 
каталога и каталог. Наташа Кокић није професионални графички дизјанер, нити има за то  кавлификације, 
иако је доктор ликовних уметности и асистен на Факултету ликовних уметности. Сама изјавила да не ради 
у графичким програмима попут Илустратора и да има скромно искуство у изради каталог, исључиво за 
себе, а и не живи од свог знања о графичком дизајну (прилог 13.5). Будући да се група није одазивала на 
моје предлоге да се организује састанак, дошло је до оваквих проблема у комуникацији. Лично сам 
мишљења да Наташа Кокић није ни требало да прихвати предлог Марије Каузларић да буде члан тима, 
јер је тиме унела доста конфузије у укупан процес, већ је требало да то место уступи неком другом, 
будући да није била у прилици да учествује на адекватан начин и да је због ње, прављена онлајн табела, 
која је мени одузела превише времена, да би њој било могуће да се укључи! Изјаве да сам ја оштетила 
колегиницу Кокић, у потпуности не одговарају реалности и могу се сматрати врло злонамерним, 
неколегијалним и увредљивим.  

На ЗУМ састанку (који је отпочео драњем и малтретирањем од стране Марије Каузларић) се група 
сагласила да је Габриела Васић координатор изложбе, а Анита Бунчић Четник, њена заменица. Габриела 
није узурпирала никакв положај за сопствену промоцију, већ је преузела одговорност, док се група 
расправљала око техничких ствари и није преузимала никакву иницијативу, нити је прихватала моје и 
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Анитине позиве на заједнички састанак. Погледати извештај Аните Бунчић Четник о изложби (прилог 2), 
коју чланови Суда части нису уопште разматрали, судећи по њиховој интерпретацији догађаја.  

Овај део пресуде је такође врло споран, јер група уметника која је упутила допис УО никад није покренула 
тужбу на рачун Габриеле Васић, а УО је то злоупотребио као део своје тужбе, која није заведена, а самим 
тим бесправна. Тако да и овај део у вези изложбе је беспредметан и нема првани основ.  

4. Потпуно нетачна је изјава коју изриче Суд части да је Габриела Васић деловала нетранспарентно и 
у циљу самопромоције, те да је преузумала независно комуникације, без консултација са осталим 
члановима Органа и тела, посебно по питању комуникација са Фондацијом Саша Марчета или 
Културним центром Градац, тј. Соњом Миловановић, кустоскињом Галерије Градац, будући да су 
Дикректорка Фондације Ксенија Самарџија, као и Соња Миловановић, биле те које су иницирале 
комуникације са Габриелом Васић. О томе је она моментално обавестила чланове УО, о чему 
постоје и докази, а Габриела Васић је због лажних оптужби од стране Управног одбора, на њен 
рачун, објављених јавно на сајту УЛУС-а 31.3.2021. покренула тужбени поступак на Суду части, где 
је са доказним материјалом демонатовала тврдње изнете у јавној осуди на сајту Удружења, али 
Суд части није разматрао ни ову пријаву Габриеле Васић. Истина је да је Управни одбор 
игнорисао допис Соње Миловановић и ни након 19 дана од дописа кустоскиње која је предлагала 
сарадњу, није јој одговорио, због чега се Савет галерије ове установе, изјаснио да не жели 
сарадњу са УЛУС-ом, оцењујући ту сарадњу проблематичном, због непрофесионалног односа 
Управе УЛУС-а према овој институцији (прилог 7.10). Иницијативе за подршку Ксеније Самарџије 
су биле иницијативе за подршку програмима које води Габриела Васи у области предузетништва и 
промоције уметника, а не програмима УЛУС-а, тако да ова тврдња је беспредметна, а Габриела 
Васић је члан Фанд рејзинг групе УЛУС-а, и сама је прибављала донације за потребе сликарске 
секције у току 2020 и 2021, и износ тих донације је око 200.000,00 дин. Уместо да се похвали њена 
способност да обезбеди средства за рад удружења, њој се крајње злонамерно импутира 
узурпација положаја и друге бесмислене квалификације које имају за циљ деградацију њене 
личности и наменско избацивање из Удружења! Такође, позивно писмо Габриеле Васић је окупило 
рекордни број уметника по конкурсу, и рекордна средства, укључујући и стимулацију уметника да 
плате годишњу чланарину, за шта је заслужна Габриела Васић, која је предложила да уметници 
који плате чланарину, буду ослобођени партиципације, што је наишло на позитиван одјек код 
чланова ОИС и ОСС  и Уметничког савета(око 400.000,00 дин).  

5. Тема која се уводи у ову тужбу као ометање рада Суда части, није предмет ни једног поступка, нити 
тужбе, нити може бити део ове Пресуде, већ је ово неправедна квалификација чланице Суда части 
и злоупотреба положаја чланова Суда части, који користе било коју активност Габриеле Васић, 
против ње. Габриела Васић, као чланица Суда части, је вишеструко допринела раду Суда части, 
радећи на Правилнку Суда части, Изради текста о “Булингу”, мери медијације, коригујући и 
лекторишући записнике које јој је достављао Председник Суда части, доприносећи својим 
увидима о предметима, а то што је са профила Суда части слала омашком дописе на одређене 
адресе, увек је напоменула или се потписала, а слала је документацију себи да би имала предмет 
на својој емаил адреси. Једном се догодило да је непажњом се обатила групи 
uIus2020@googIegroups.com, што је Александрија Ајдуковић приметила, и Габриела се одмах 
извинила. Никад није претила никоме на друштвеним мрежама, већ је говорила за поједине 
случајеве да њихове изјаве могу да заврше на Суду части и да их такве радње квалификују за 
судске процесе. То нису претње, већ обавештавње чланова! Ово је још једна злонамерна замена 
теза и злоупотреба од стране  чланова Суда части! Нетачна је изјава да Судом части доминира 
њено мишљење. То се није догодило!  
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6. Нетачни су и ничим поткрепљени наводи  и извучени ван контекста, које је извео Суд части, да је 
Габриела Васић осетљива на критику, да мисли да “све најбоље зна”, али и да не зна зашто плакат 
Наташе Кокић није адекватан, или зашто се драла Марија Каузларић на њу! Марија Каузларић се 
драла на Габриелу Васић без реалног разлога (као да разлог за драње постоји и оправдано је ако 
то ради Марија Каузларић), да би доминирала и да би сакрила своје грешке, превазилажење 
надлежности, невалидност и проблеме које је проузроковала преузимајући одговорности које су 
биле ван њене надлежности, будући да није била чланица Одбора изложбе СС. Плакат Наташе 
Кокић не одговра концепту изложбе за чији концепт је одлучила група да буде концепт Габриеле 
Васић. Прошле године, Габриела Васић је била део Одбора изложбе, где је Наташа Кокић радила 
поставку и чији текст је био усвојен да буде концепт (тј. није ни било већања, већ је она само 
понудила свој текст)- Габриела Васић се није мешала ни у поставку, нити у избор плаката, нити у 
концепцију. Зашто су другачији аршини према Габриели Васић и према Наташи Кокић? Она 
поседује копију писане изјаву Наташе Кокић, тј. истрагу Суда части и сва питања и одговоре 
упитника, коју Суд части ми није доставио и није дао прилику да одговорим на тврдње из исте, 
чиме је нарушено њеноправо да се брани.  

7. На основу чега је Суду части дато да има увид у комуникације између Габриеле Васић и других 
чланова? Ко обезбеђује овај увид и одакле уопште та намера да се нечије комуникације 
проверавају? Будући да Марија Каузларић руководи комуникацијама и имејл налозима, из ове 
изјаве се може стећи закључак, да је Марија Каузларић инспиратор тог “увида”, тј. да је од ње 
потекла идеја да оваква изјава буде конструисана као део оптужбе против Габриеле Васић. Будући 
да су комуникације приватна ствар, и да Марија Каузларић и Суд части немају право увида у 
приватне преписке, ово се може сматрати актом присвајања поверљивих података од стране 
трећих лица, која су такође у положају саучесника у хајци на Габриелу Васић. Такође, злонамерна 
и нетачна је тврдња да је Габриела Васић анитваксер и да је делила путем имејлова узнемирујуће 
“антиваксерске садржаје”. Реалност је да је Габриела Васић позивала на ОДГОВОРНОСТ чланова УО 
у  само једанпут је посредством имејла опоменула Управу УЛУС-а да не дели позиве на 
вакцинацију, јер то сматра неодговорним, будући да УЛУС није медицинска установа и да не може 
имати увид у здравље уметника, нити да треба УЛУС да учествује у ваксерској пропаганди, посебно 
што многе колеге могу имати последице од вакцинације, јер је код многих здравље занемарено и 
немају праву слику о свом здрављу. Сличан садржај је објавила на ФБ профилу УЛУС-а, који су 
потом обрисани! Овакве изјаве Суда части су ванпредметне, нису део процеса, и не припадају 
тужбеном постпку, те се ово сматра злоупоребом положаја моћи од стране чланова Већа Суда 
части. По питању блокаде у комуникацијама, истина је да је Марија Каузларић једном обрисала 
имејл Габриеле Васић, који је компромитује и избацила је из Гугле групе чланова Органа и тела, а о 
овоме такође имам доказе. Нетачна је тврдња адовката Учајева, за ког верујем да је писао ову 
Пресуду, да су постојале Вибер и Месинџер групе у којима је Габриела Васић делила 
“антиваксерски” садржај и да су оне угашене због тога! 

8. Нетачна и ничим поткрепљена је изјава Суда части да Габриела Васић узнемирава колеге и да 
врши притисак на њих, и супротна је претходном исказу да су колеге блокирале Габриелу Васић. 
Истина је да је Марија Каузларић блокирала Габриелу Васић на ФБ налозима УЛУС-а, онемогућила 
коментарисање, па и дељење садржаја са ове странице, као и да ју је у петак 10.9.2021. избацила 
са ФБ групе сликарске секције и обрисала њене коментаре. Сви коментари Габриеле Васић су 
обрисани и цензурисани, чиме се грубо крши Устав и законско право сваког грађанина да јавно 
износи своје мишљење и ставове. За овакве изјаве тражим доказни материјал и проверу 
исправности навода о којима се говори у Пресуди, у супротном, ово се претвара у аброве и 
“РЕКЛА-КАЗАЛА” дискусију.  
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9. Габриела Васић је са више колега из Удружења покренула независно гласило за чланове сликарске 
секције, под назиом Хитац истине, како би информације од јавног значаја а које руководство УЛУС-
а скрива од чланова, стигло до истих. Будући да су све комуникације цензурисане, централизоване 
и дизајниране тако да чланство не стекне никакав критички став о неморалним радњама чланова 
Управе, Габриела Васић, заједно са групом уметника је преузела функцију УЗБУЊИВАЧА, према 
Закону о заптити Узбуњивача, а УЛУС је требало да информације које се деле обрађује и поступа 
према прописима из овог закона који га обавезују да дели те информације и да коригује 
понашање које се критикује на блогу. Како Управа УЛУС-а то није учинила, она је прекршила овај 
Закон.  Овај закон, у Глави 1, члану 2, “Значење израза”, став 7, каже: “Штетна радња” је свако 
чињење или нечињење у вези са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које има право на 
заштиту као узбињивач угрожава или повређује право, односно којим се та лица стављају у 
неповољан положај.” Такође, у Глави 2, Члан 3, Опште одредбе о узбуњивању и праву на заштиту, 
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ УЗБУЊИВАЊА и узбуњивач има право за на заштиту!   

Поред тога, УО је ангажовао адвокатску канцеларију Учајев, која треба да делује у интересу свих чланова и 
правно их заступа, тако што је она упутила претећи допис Опомене пред покретање кривичног поступка 
против Габриеле Васић и Аните Бунчић Четник, као Председнице сликарске секције, и тиме је прекршен 
Закон о заштити Узбуњивача, Глава 2, Члан 3. У Пресуди Суда части, наведена је страница једног поста, а 
не тачна адреса блога: h�ps://pogIeduskriveno.wordpress.com.  
Такође, погрешно је наведено да се са овог блога шаљу имејлови члановима удружења, јер блог нема ту 
функцију (што изгледа да писац Пресуде не зна!?), већ се то врши са привремене имејл адресе сликарске 
секције, будући да је приступ тобожњој званичној имејл адреси блокиран од стране Марије Каузларић. 
Истина је да је Анита Бунчић Четник послала допис члановима сликарске секције, у којима их упозорава 
да промисле коме дају подршку, поводом апела нелегитимне управе која се уписала у АПР лажним 
печатом и кривотвореним потписом Војислава Клачара, јер то може бити материјал за судске поступке и 
тиме онемогућити чланове који су дали подршку лажној управи да не учествују у избориним 
активностима и раду Удружења. Допис није претећи већ упозорава на могуће последице и информативан 
је. Претња је изнета у Опомени коју је изрекао адвокат Учајев нама, без валидних аргумената и доказа. 
Након тог његовог дописа, Анита Бунчић Четник је послала допис канцеларији Учајев да достави доказе за 
своје тврдње, али он то још увек није урадио! Стога, и ова изјава је у потпуности нетачна. Допис је 
потписала и Габриела Васић, будући да је подељена објава на блогу сликарске секције Хитац истине, за 
који је она уредник. Сазнања и информације које су дељене на блогу, нису ни злонамерна, ни 
дезинформишућа, него су чињенична и поткрепљена документацијама и аргументацијама. Друга ствар је 
то што овој управи УЛУС-а то не одговара и што хоће да санкционише овај медиј и да казни иницијаторе 
овог блога и ауторе текстова, будући да се ту износе инкриминишући материјали којима се доводи у 
питање правни основ заступника УЛУС-а и њихове незаконите радње. Нека УО, Суд части, НО или било 
који други орган Управе УЛУС-а, наведе и једну ствар која је објављена на блогу а да није истинита?! 
Молим доказе! Не можете паушално оцењивати нечији рад, и ад хоминем га дискредитовати га, блатити 
и квалификовати како вам се ћефне! Немате доказе и ово је клевета, притисак, а допис Учајева је уцена и 
застрашивање, изведена с намером да уплаши и спречи слободан протик информација, ван контроле УО 
УЛУС-а!  
Што се тиче покретања овог медија, сваки члан УЛУС-а, као грађанин, има право да формира свој канал 
комуникације и за ту активност му не треба никаква дозвола Управе, јер чланови УЛУС-а који су на 
позицији управљача, нису послодавци члановима Удружења, већ су одговорни својем чланству, које их 
бира! Часни чланови имају право да укажу на нечасне радње бираних представника Удружења! Одакле 
вам идеја да можете и смете да утичете на објављивање било кога ко износи аргументовано и са 
доказним материјалом чињенице у јавност? То што ви радите нетранспарентно, то је други пар рукава. С 
друге стране, не постоји ни један Правилник нити одредба Статута која је прекршена покретањем оваквог 
медија комуникација, већ је то Уставом загарантовано право и демократска пракса која је добродошла. 
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Ако не Веће Суда части и чланови УО не знају, сликарска секција и њени чланови су аутономни у односу на 
Управу УЛУС-а и могу имати безброј и имејл налога и блогова, профила на друштвеним мрежама. То што је 
ова Управа УЛУС-а је покушала да централизује комуникације, донесе низ ограничавајући протокола и 
измишља процедуре, врши селекцију у дистрибуцији информација, како би спречила транспарентно, 
правовремено и исправно информисање чланства, она је тиме ошететила чланство и његово право на 
информације од јавног значаја. Такође, прекршила је Статут,  члан 14, став 11. да буде редовно 
информисан о свим активностима УЛУС-а;УЛУС-а и Закон о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја, одобравањем адвокатској канцеларији Учајев да забрани рад блога сликарске секције! 
Такође, ова тачка Пресуде је врло спорна, јер показује незнање чланова Суда части, који не баратају 
елементарним познавањем закона Републике Србије и овако искривљеним тумачењима активности 
колегинице Габриеле Васић, доводе у заблуду чланство и јавност, излазећи изван својих надлежности. Суд 
части није инстанца која може да арбитрира да ли члан има или не право да обавештава чланство и 
јавност о дешавањима од јавног значаја и значаја за чланство. Такође, ова ставка из ове Пресуде, није 
предмет ни једног спора, већ је ово самовољна интерпретација чланова Суда части, која им не иде на 
част. Који тачно део Етичког кодекса је прекршен и који део закона или Статута, молим да Веће Суда части 
наведе? Поред тога, захтевам да чланови Већа Суда части, наведу који део садржаја који је објављен на 
блогу је нетачан и не одговара истини? Само могу да вам поручим: НЕЋЕТЕ НАС УПЛАШИТИ, ЈЕР ИСТИНА 
НЕМА АЛТЕРНАТИВУ!  
Штету производе чланови Управе, који на неморалан начин прибављају власт, ресурсе Удружења, утицај и 
привилегије. Штета се не производи Удружењу, ни његовим члановима, тиме што се чланство обавештава 
о разноразним видовима злоупотреба, манихацијама, малверзацијама, манипулацијама и нечасним 
радњама чланова Управе УЛУС-а! Тако се брани углед и част Удружења, јер Удружење нису само његови 
представници, а по најмање они који су на нелегалан начин прибавили те функције. Истина је да је 
чланство збуњено, али то није последица постојања блога и објава на њему, него последица замршене 
правне ситуације у коју је Удружење доведено, а у којој актуелна управа не признаје и не жели да трпи 
последице правноснажне и извршне пресуде у корист Мирјане Денков Мраовић и УО из 2013., па управа 
из 2019. дезинформише чланство, погрешним интерпретацијама пресуде.  

ЗАКЉУЧАК 

Одлука Већа Суда части је правно ништавна, будући да су прекршене законом прописане процедуре 
Удружења у тужбеном поступку; да је тужбени поступак био невалидан, од начина формирања тужбе, до 
начина достављања пресуде; недостављање тужбеног материјала у року, да је прекршен рок за достављање 
пресуде, да је нетранспарентно вођењен поступак пред Судом части, да докази за изречену дисциплинску 
меру нису достављени туженој, да није уважена аргументација тужене и занемарен доказни материјал, да 
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је занемарена аргументација сведока тужене, да нису узете изјаве сведока, да су УО и Веће Суда части 
прекршили низ законских аката Удружења и Републике Србије, да Веће Суд части није уважио 
аргументацију тужене, да је игнорисао тужбе које је Габриела Васић покренула против УО и Вељка Зејака; 
да је изашло  из оквира тужбеног поступка, увођењем садржаја који нису били предмет ни једног тужбеног 
поступка нити су наведени у уводном делу Пресуде; неспровођење других мера предвиђених Правилником 
Суда части -- добронамерно упозорење у писаној форми; тужена није имала прилику да се на адекватан начин 
брани; немање доказа за изнете тврдње или сакривање доказа у поступку; злоупотреба ингеренција Већа Суда 
части и положаја чланова УО; Ад хоминем квалификација тужене, дискриминација, клевете.  

Веће Суда части није доставило ни један доказни материјал који може да наведе да је повређен члан 14 
Правилника о раду Суда части, који се односи на меру избацивања из Удружења! Изречена мера је 
неадекватна. Шта више, изречена пресуда којом се искључује чланица Суда части из УЛУС-а, је неправедна и 
дискриминишућа јер не одговара фактичком стању на терену, нити одредбама Правилника о раду Суда части, а 
чини је ад хоминем квалификације. Најстрожа мера искључења из Удружења се може изрећи само на основу 
повреде Члана 14 Правилника о раду Суда части, тј. уколико члан изврши радње које су наведене овим 
чланом Правилника. Габриела Васић, није никоме претила, није угрожавала ничију безбедност, није физички 
напала или претила физичким насиљем, није користила говор мржње, вршила хајку, прибављала 
материјалну корист, фалсификовала печат и идентитет удружења, тј. није повредила члан 14 Правилника о 
раду Суда части. 
Одлуку Већа Суда части о дициплинској мери најстроже казне избацивања из Удружења, сматрам 
неоснованом, бесправном и стога ништавном!  

Мишљења сам да је недопустиво да Управа УЛУС-а систематски нарушава демократске принципе, 
спроводи чистке, тоталитарним методама цензуре, притисцима, опструкцијом, јавним линчом, блокадом 
комуникација, дискриминацијом, мобингом над члановима који указују на деструктивно понашање 
чланова Управе УЛУС-а, као и да без валидне процедуре спроводи тужбени поступак.  

Ова срамна Пресуда Суда части, само је још једна од илустрација неправде коју доживљава Габриела 
Васић, која се није повукла пред малтретманом и саботажама које трпи од доласка ове Управе на положај, 
у децембру 2019. Ова пресуда је срамота за УЛУС и за све чланове Удружења јер је демонстрација силе и 
бескрупулозности, коју актуелна нелегитимна управа УЛУС-а спроводи над неистомишљеницима и оним 
члановима који су се дрзнули да проговоре о многим нерегуларностима које се одвијају унутар Удружења. 
Сматрам да је УО наложио Суду части да донесе овакву одлуку, противно свим правним процедурама и 
нормама, и да је за овај посао ангажован неко из Канцеларије Учајев, судећи по стилу писања, као и по 
пропустима, који су овде очигледни, а морали би да их познају чланови Већа Суда части. 

Сматрам намеру да се искључим из Удружења, јасним сигналном страха чланова Управе УЛУС-а, који уместо да 
искористе постојање “Узбуњивача” (Блог Хитац истине), и приступе провери и кориговању својих поступака, 
они искључују оне чланове који се боре за достојанственост чланова и удружења, као и за владавину права. 
Избацивањем Габриеле Васић из УЛУС-а неће се прикрити срамне чињенице о криминалним радњама чланова 
Управног одбора.  
Мишљења сам да Скупштина треба да одбаци ову неосновану Пресуду којим је предложена мера 
искључења Габриеле Васић и да мудро поступи у изборном поступку, те да не допусти да ови чланови 
Већа Суда части, као ни други инкриминисани чланови Управе из 2019, буду бирани на Скупштини!  
Оспоравам наводну одлуку Већа Суда части по свим основама! 
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Габриела Васић,  
Влајковићева 30 (адреса за слање поште: Будманијева 9), Београд 
Бр. Л.к. 004759753 
069/5552340 

У Београду, 16.09.2021.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ЛИСТА ПРИЛОГА 

1. (1.1., 1.2) Изјава Аните Бунчић Четник поводом тобожњег лажног представљања Габриеле Васић (ПДФ 
на 2 стране) 

2. Извештај о изложби Поглед у неочекивано, Анита Бунчић Четник (ворд) 
3. 3.1. Изјава Ксеније Самарџије, Директорке Фондације Саша Марчета, поводом губитка веб камере 

            3.2 Потврда из полиције о пријављеном губитку ранца у ком је била и веб камера 
4. Докази о послатим принт скриновима телефонских позива ГСП, у потрази за изгубљеним ранцем, вибер 

порука ћерци о губитку ранца 
5. Одговор на тужбу Вељка Зејака, послату Суд части 
6. Изјава Виде Станисавац Вујичић поводом оптужби Вељка Зејака 
7. Случај Градац (10 прилога и тужба против УО), од 21.4.2021. Бр. Деловодне књига: 07-377 
8. Невалидна пријава УО против Габриеле Васић, од 5.4.2021.  
9. 9.1. Принт скрин заведене тужбе против УО, од 1.6.2021., бр. Деловодне књиге: 07-385 

9.2. Тужба против УО - поводом тужбе на рачун Г.В.  Ворд 
9.3. Деманти на објаву УО на сајту против Г.В. Од 5.4.2021, бр. Деловодна књига: 07-266 

10. Тужба против УО, од 19.4.2021 (објава на сајту против Г.В)., бр. Деловодне књиге: 07-313 
11. 11. 1 Скениран првобитни уговор са Фондацијом Саша Марчета, који је потписала Ксенија Самарџија 

где се наводи да је Габриела Васић корисник донације и РГ УЛУС Предузетништво 
11.2 Tужба против УО - Присвајање технике од стране УО, од 28.4., бр. Деловодне књиге: 07-337 

12. Изјава о изгзбљеном ранцу достављена УО, Суду части и полицији 
13. 13.1 - 13.5 принт скрин вибер комуникација унутар Одбора изложбе Поглед у неочекивано 
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