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Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије 

Предмет: Решавање имовинско-правних проблема везаних за просторе УЛУС-а 

Поштовани, 

Сходно разговору на састанку одржаном 10. децембра 2020. године, а у склопу 1. тачке, другог 
става Службене белешке са састанка од 14. децембра 20202. године која се односи на 
Решавање имовинско-правних проблема везаних за просторе УЛУС-а  достављемо вам 
материјале везане за историјат и статус: 

1. Уметничког павиљона “Цвијета Зузорић” 
2. Галерије УЛУС 
3. Других некретнина и земљишта (заоставштина Петра и Душана Влајића) 

1.  Историјат и преглед документације везане за статус Уметничког Павиљона Цвијета 
Зузорић 

Првобитна иницијатива за изградњу Уметничког Павиљона Цвијета Зузорић потекла је на 
седници Удружења ликовних уметника (УЛУ, основано 1919. год). 

Прилог 1.  
Извод из Записника са 26. седнице УЛУ (Наталија Церовић, Каталог 100 година УЛУС-а) 
Датум: 14. јун 1921. 

Уз залагање Бранислава Нушића, тадашњег управника Уметничког одељења при Министарству 
просвете, 1922. године се оснива Удружење пријатеља уметности „Цвијета Зузорић“ са циљем 
прикупљања фондова за изградњу Уметничког Павиљона као прве наменске галерије у 
Београду. Изградња се завршава 1928. године а чланови УЛУ-а су активно укључени у рад 
ликовне секције организујући и учествујући на изложбеном програму. Удружење пријатеља 
уметности Цвијета Зузорић добило плац и саградило зграду од донација и задуживањем код 
Управе фондова и приватних банака.  

Прилог 2.  
Грађевинска дозвола и документ о завршетку радова (Архив Београда). 
Датум: 1927-29. год 
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Удружење ликовних уметника и Удружење пријатеља уметности „Цвијета 
Зузорић“ функционишу као независне организације до 1945. године, када УЛУ прераста у  УЛУС 
и одлуком градске управе добија на коришћење и управљање Уметнички павиљон „Цвијета 
Зузорић“. Удружење ликовних уметника Србије као суштински сукцесор УЛУ-а потражује 
обезбеђивање подршке у одржавању простора Павиљона ЦЗ. 

Прилог 3. 
Допис Извршном одбору Града Београда у вези предаје Павиљона УЛУСУ у својину и 
располагање 
Датум: 01.02.1945. год 

Прилог 4.  
Предаја затечене имовине 
Датум: 08. 07. 1947. год 

Прилог 5.  
РЕШЕЊЕ о давању на коришћење на одређено, без надокнаде, издат од Савета за 
друштвено планирање Скупштине града 
Датум: 26.05.1971. год 

Због реновирања Павиљина које спроводи Градска управа између 1973. и 1975. године управа 
УЛУС-а је била принуђена да се пресели у ново седиште у Делијској улици. Павиљон се поново 
отвара 16. Октобарским салоном у организацији Културног центра Београда. Иако УЛУС 
наставља да реализује свој излагачки програм у обновљеном Павиљону, седиште УЛУС-а 
остаје у Делијској улици до 1977. године, када се због реконструкције ове улице канцеларије 
УЛУС-а селе у просторије у Баба Вишњиној. 

Прилог 6.   
ДОПИС И ЈАВНО САОПШТЕЊЕ СУЛУЈ-а упућено Председнику Скупштине града 
Београда, поводом испољених тенденција одузимања корисничких права УЛУС-у, а у 
контексту планираних радова на реконструкцији Павиљона. 
Датум: 15.09.1975.год 

Прилог 7. 
УГОВОР  о давању на управљање и коришћење без накнаде, на време од 10 година, 
непокретности - Уметничког павиљона Цвијета Зузорић, закључен између:  

1. СИЗ Културе,  Секретар Миодраг Симентић, и  
2. УЛУС, Михајло С. Петров, Председник Удружења. 

Датум: 30.10.1975.год 

Ипак, “Павиљон остаје у оквиру УЛУС-а до 1978. године, када Заједница културе Београда 
(1979.) формира Самосталну радну заједницу Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“. Премда 
део програма Павиљона „Цвијета Зузорић“ остаје резервисан за традиционалне изложбе 
УЛУС-а и самосталне изложбе чланова Удружења, оснива се Програмски савет чија ће 
излагачка политика резултирати великим бројем успешних студијских и монографских 
изложби. Године постојања Самосталне радне заједнице „Цвијета Зузорић“ представљају 
један од ретких периода када је ова галерија имала адекватну материјалну и логистичку 
подршку државних институција, што је био један од основних узрока тадашњих добрих 
резултата. Павиљону је у периоду од 1981. до 1986. године била поверена организација 
Октобарског салона. Самостални рад Павиљона подстицао је регионалну и међународну 
сарадњу. Размена великих изложби са галеријама из целе Југославије, као што су Модерна 
галерија из Љубљане, Умјетнички павиљон из Загреба и Цоллегиум Артистицум из Сарајева, 
функционисала је на бази реципроцитета и додатно повезала ове центре у јединствени 



културни простор. „Цвијета Зузорић“ је 1984. године добила Вукову награду за изузетан 
допринос култури као независна институција”. (Н. Церовић, 2020.) 

Прилог 8.  
ОДЛУКА Скупштине градског СИЗ-а за културу о оснивању Стручне службе за вођење 
послова Павиљона ЦЗ. 
Датум: 28.03.1979. год 

Прилог 9.  
Допис Републичкој Конденци културе којим се потражују адекватни простори за рад И 
активности Удружења. 
Датум: 30.09.1980. год 

Прилог 10.  
Потврда о решењу Завода за заст̌иту споменика града Београда по коме је Павиљон ЦЗ 
добио статсус споменика културе. 
Датум: 03. 09.1983. год 

Након што је градска управа 1985. године иселила УЛУС из седишта у Баба Вишњиној улици 
због доделе тог простора продавници намештаја, богата архива УЛУС-а и радови из Фонда 
младих завршили су на улици. Град је 1986. године испунио захтев уметника да се Павиљон 
врати УЛУС-у на коришћење и управљање. Док је Самосталне радне заједнице „Цвијета 
Зузорић“ у потпуности била финансирана од стране градског Секретаријата и Министарства 
културе, предајом Павиљона УЛУС-у финансијска помоћ је редукована на минимум. (Н. 
Церовић, 2020) 

Прилог 11.  
РЕШЕЊЕ  о поверавању на управљање и коришћење без накнаде, на време од 10 
година, непокретности - Уметничког павиљона Цвијета Зузорић; Управа за имовинско 
правне послове у саставу Градског секретаријата за финансије, Пантелија Ранковић. 
Датум: 31.03.1986. год. 

Прилог 12.  
УГОВОР о поверавању на управљање и коришћење без накнаде, на време од 10 
година, непокретности - Уметничког павиљона Цвијета Зузорић, потписан између 

1. Града Београда, који представља Живана Олбина, председник извршног савета 
Скупштине града Београда, и 

2. Удружења ликовних уметника Србије, које представља Славољуб Вава 
Станковић, председавајући Председништва Удружења 

Датум: 29.08.1986. год. 

По истеку рока од десет година залагањем Наде Поповић Перишић, тадашње Министарке 
културе, уговор за коришћења Павиљона се 1999. године потписује на неограничени период. 

Прилог 13. 
ДОПИС Министарства културе УЛУС-у у вези продужетка уговора за располагање и 
коришћење Павиљона ЦЗ, као и решавања проблема других простора 
Министар Нада Поповић Перишић 
Датум: 21.02.1997.год 

Прилог 14. 
РЕШЕЊЕ о давању на коришћење УП Цвијета Зузорић на неодређено време, без 
накнаде, Удружењу ликовних уметника Србије, Републичка дирекција за имовину 
(Александар Милутиновић) 



Датум: 03.06.21998. год. 

Прилог 15. 
УГОВОР о давању на коришћење без накнаде, на неодређено време, непокретности – 
зграде Уметничког павиљона Цвијета Зузорић, потписан између 

1. Града Београда, кога представља Гордана Лукић, секретар Секретаријата за 
имовинско-правне и грађевинске послове, и 

2. Удружења ликовних уметника Србије, које представља Драгослав Крнајски, 
председник Управног одбора УЛУС-а 

Датум: 01.12.1999. год. 

Међутим, 2009 уз аргументацију о непримереном коришћењу подрумских просторија за 
потребе клуба које су од стране бивше управе уступлене на коришћење трећем лицу, Градска 
управа доноси Решење по коме се до тад важећи Уговор на неограничено коришћење раскида 
и налаже потписивање новог уговора на ограничени период од 10 година. До потписивања 
споразума, међутим не долази. 

Прилог 16. 
РЕШЕЊЕ о давању на коришћење УП Цвијета Зузорић на период од 10 година, 
Републичка дирекција за имовину (Братислав Пејаковић) 
Датум: 04.12.2009. год. 

2011. године Градоначелник Београда Драган Ђилас такође доноси ново решења по коме се 
налаже потписивање уговора о коришћењу Павиљона од стране УЛУС-а на неограничени 
период, међутим опет не долази до склапања уговора. 

Прилог 17. 
РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге Решења Извршног одбора Скупштине града Београда од 
03.06.1998. год и Решења градоначелника града Београда од 01.12.2009. год; раскиду 
уговор између града Београда и УЛУС-а од 01.12.1999. год; и давању на коришћење, на 
неодређено време, без накнаде УЛУС-у, непокретност УП Цвијета Зузорић 
(Градоначелник Драган Ђилас) 
Датум: 14.02.2011. год. 

На захтеве УЛУС-а да се обнови уговор о коришћењу Павиљона није дошло до 2014. године 
када је власништво над Павиљоном пребачено на Републику, а од тада до данас није 
дефинисана надлежност управе са којом такав уговор може да се склопи. 

Прилог 18. 
РЕШЕЊЕ Републичког геодетског завода по коме се право јавне својине за УП “Цвијета 
Зузорић” преноси на Републику Србију. 
Датум: 25.12.2014. год. 

Прилог 19. 
РАДНА БЕЛЕШКА са састанка са Министарством културе и информисања Републике 
Србије сектором за заштиту културног наслеђа 
Датум: 26. август, 2020. год 

Прилог 20. 
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ УЛУС-а поводом неизвесности ситуације везане за УП Цвијета 
Зузорић 
Датум: 13. јули 2020. год 



АКТУЕЛНО СТАЊЕ: 

• План реконструкције УП “Цвијета Зузорић” је усвојен без консултација са 
Удружењем, и реконструкција планирана за другу половину 2021. године. Пре 
почетка радова потребно је склапање уговора између УЛУС-а и надлежног 
органа за коришћење овог простора. 

• Уколико се радови на реконструкцији реализују у предвиђеном року потребно 
је решити и питање смештања архиве, уметничких дела из депоа УЛУС-а и 
значајне збирке Сталног фонда за унапређење стваралаштва младих 
уметника ликовних и примењених уметности - Фонд младих (1972-1992), која 
би такође требало да добије статус збирке од националног културног значаја.  

• Ради омогућавања оптималних услова рада за организацију репрезентативних 
програма у Павиљону “Цвијета Зузорић”, али и вођења адекватне бриге о овом 
историјском здању, неопходно је обезбедити континуирану финансијску 
подршку у виду суфинансирања текућих трошкова и консистентних улагања у 
развој активности и радне инфраструктуре. 

• Такође тражи се подршка Министарства културе и информисања да сходно 
члану 77. Закона о култури u расписивањu годишњег конкурса од стране 
локалне самоуправе за суфинансирање основних трошкова удружења која на 
значајан начин доприносе обезбеђивању културних потреба локалног 
становништва (према примеру из Новог Сада где се овај конкурс редовно 
спроводи);  

• Давање сагласности за обављање привредне делатности УЛУС-а за потребе 
остварења основних циљева Удружења (продукције програма и сл.), нпр. клуб 
чланова у фоаје-у и на тераси Павиљона (потребно је добити прецизне 
инструкције како УЛУС то може да спроведе); 

2. Галерија УЛУС-а у Кнез Михаиловој 37 и простори које је УЛУС користио до 1988. 

Од 1948. године до 1968. године УЛУС је користио галеријски простор на Теразијама број 2. 
Када су започети радови на изградњи подземног пролаза, УЛУС се иселио. Након завршетка 
радова УЛУС се није вратио у свој простор, већ је он дат на коришћење Југоекспорту. Као 
замену за простор на Теразијама, Југоекспорт је обезбедио УЛУС-у изложбени простор у улици 
Вука Караџића број 10, укупне површине  315 м2. У овом простору УЛУС је обављао своје 
активности све до 1976. када је добио налог за исељење због рушења зграде и изградње 
пословне зграде Руднапа. Дирекција за изградњу и реконструкцију тада УЛУС-у даје на 
бесплатно коришћење локал са сутереном и помоћним просторијама у објекту број 8, блок 
„Курсулина“ између улица Његошеве, Ивана Милутиновића (данас улица Кнегиње Зорке), 
Маршала Толбухина (данас Мекензијева улица) и Курсулине укупне површине 292,81 м2. Овај 
простор намењен је за смештај целокупног УЛУС-овог инвентара, канцеларијског намештаја и 
архива и коришћен је до пресељења у изложбени павиљон у Масариковој улици 1977. године.  

Дирекција се Уговором (8/1293 од 4.11.1976) (Прилог 1) обавезала да ће у року од две године 
од потписивања уговора изградити објекат на углу улица Вука Караџића и Кнез Михаилове у 
коме ће се налазити изложбени простор, са канцеларијама и другим потребним просторијама 
у површини која одговара површини пословних просторија у улици Вука Караџића 10 (315 м2). 



Како није дошло до реализације уговорних обавеза из члана 8 и 9 Основног уговора, потписан 
је Анекс уговора 6.8.1987. (Прилог 2). Овим Анексом, Градска самоуправна интересна 
заједница обавезала се да оспособи за обављање делатности пословне просторије у 
приземљу, делу подрума и делу првог спрата у згради у улици Вука Караџића број 8 и Кнез 
Михаиловој број 37 укупне површине 320 м2 најкасније до 30.3.1988. УЛУС је одмах по 
потписивању Анекса морао да се исели из Павиљона у Масариковој због започињања радова 
на изградњи гараже. До коначног пресељења у изложбени простор у Кнез Михаиловој 37, 
УЛУС је привремено користио простор Радне организације Борба на Тргу Маркса и Енгелса 
(данас Трг Николе Пашића). Како је УЛУС располагао великим бројем експоната који нису 
могли бити смештени у ове привремене просторе, Градска самоуправна интресна заједница 
уступила је Удружењу стан број 4 на трећем спрату у улици Мишарска број 1, површине 130 м2 
на бесплатно коришћење до завршетка адаптације просторија у Кнез Михаиловој 37 (Прилог 
3). Када се УЛУС 1988. уселио у просторије у Кнез Михаиловој 37, на коришћење је добио 
приземље и део сутерена, али не и део првог спрата како је писало у Анексу уговора. Због тога 
је УЛУС-у остављен на коришћење стан у Мишарској улици, где су се чували експонати 
„Сталног фонда за унапређење стваралаштва младих уметника“. Овај стан је решењем 
Агенције за реституцију од 17.10.2018 (Прилог 4), враћен наследницима бившег власника, а 
уметнички радови који су били у стану пребачени су у Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“. 

У случају да УЛУС услед спровођења реституције остане без овог простора (простор је у 
процесу реституције) потребно је обезбедити добијање адекватног заменског простора. 

3. Имовина Удружења ликовних уметника Србије у Жаркову (Београд) 

Удружење ликовних уметника Србије било је власник земљишта и некретнина на општини 
Чукарица и то: 

1. Њива - Дужнице Чалије, површине 1 хектар, 8 ари и 70 м2 
2. Њива у улици Изворској, површине 1 хектар, 16 ари и 91м2 
3. Куће са двориштем и три зграде, површине 16 ари и 03 м2 
4. Једна зграда и воћњак, површине 25 ари и 25 м2 

Ову имовину УЛУС је стекао након преране смрти члана Удружења, младог и перспективног 
сликара и архитекте Душана Влајића који је умро 1945. након повратка из логора. Брат Душана 
Влајића, Драгослав Влајић одрекао се непокретности у корист Удружења ликовних уметника 
Србије. У својој архиви, УЛУС чува оригинална документа: Закључак Првог среског суда за град 
Београд о оставинском поступку из 1947 (прилог 1), као и власничке листове из 1949. и 1957. 
(прилог 2) у којима се види да је власник Удружење ликовних уметника Србије и да 
непокретност нема терета. 

Комисија за национализацију при Народном одбору општине Чукарица донела је Решење 
13.10.1959. године да се зграде у Трговачкој улици национализују и да постају друштвена 
својина (прилог 3). Народни одбор Општине Чукарице донео је Решење 25.4.1962.  којим се од 
Удружења ликовних уметника Србије изузима из поседа национализовано неизграђено 
грађевинско земљиште (Њива - Дужнице Чалије, површине 1 хектар, 8 ари и 70 м2) (прилог 4). 
Правоснажним решењем Скупштине општине Чукарица од 24.4.1963. Удружењу ликовних 



уметника Србије изузето је из поседа национализовано неизграђено грађевинско земљиште 
(Њива у улици Изворској, површине 1 хектар, 16 ари и 91м2) (прилог 5). 

Законом о реституцији правна лица нису имала право повраћаја имовине, тако да Удржење 
ликовних уметника Србије није могло да потржује своју имовину, која му је национализацијом 
одузета. 

Увидом у докуметацију потребно је дати правно мишљење да ли УЛУС може да оствари 
своје право над одузетом имовином. 

За Управни одбор УЛУС-а 
Вахида Рамујкић 

_______________________ 
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Prilog.	1	
	
Odlomak	iz	Zapisnika	26.	redovne	sednice	Udruženja	likovnih	umetnika	(ULU)	održane	14.	juna	
1921.	godine,	iz	teksta	Natalije	Cerović	u	katalogu	povodom	obeležavanja	100	godina	ULUS-a,	
decembar	2020.	godine.	Original	Zapisnika	nalazi	se	u	arhivi	ULUS-a.	
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УДРУЖЕЊЕ	ЛИКОВНИХ	УМЕТНИКА	СРБИЈЕ	
БР.42	
Београд,	2.	фебруара	1945	
	
ИЗВРШНОМ	ОДБОРУ	ГРАДА	БЕОГРАДА	
	
У	 вези	 предаје	 Уметничког	 павиљона	 бившег	 удружења	 пријатеља	 уметности	 “Цвијета	
Зузорић”	 у	 својину	 и	 располагање	 садашњем	 Удружењу	 Ликовних	 Уметника	 Србије,	
потребно	 је	 да	Извршни	одбор	ову	 предају	 и	 писмено	изврши,	 као	 и	 да	 одреди	 један	
буџет	 за	 одржавање	 Павиљона.	 За	 старање	 око	 Павиљона	 и	 његово	 одржавање	
потребан	је	један	домаћин	зграде	један	ложач	и	један	момак-столар,	у	свему	три	особе	
које	су	неопходне.	
	
Исто	 је	 потребно	 да	Извршни	 одбор	 регулише	 питање	 електричне	 струје	 и	 воде,	 јер	 у	
Павиљону	 за	 сада	нема	ни	 струје	ни	воде,	што	омета	канцеларијски	рад	и	одржавање	
чистоће.	Молимо	да	се	ово	што	скорије	учини.	
	
СМРТ	ФАШИЗМУ	–	СЛОБОДА	НАРОДУ!	
	
УДРУЖЕЊЕ	ЛИКОВНИХ	УМЕТНИКА	СРБИЈЕ		
I	СЕКРЕТАР	
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КОМИТЕТ	ЗА	КУЛТУРУ	И	УМЕТНОСТ	ВЛАДЕ	ФНРЈ	
Бр.3491	
8.	јули	1947.	г	
Београд	
	
УДРУЖЕЊУ	ЛИКОВНИХ	УМЕТНИКА	СРБИЈЕ	
БЕОГРАД	
	
Достављамо	вам	решење	бр.3491	од	8-ВИИ-1947	године	којим	вам	се	предаје	имовина	
бив.	Друштва	пријатеља	уметности	“Цвијета	Зузорић”,	с	молбом	да	нам	потврдите	
пријем	ствари	које	вам	се	предају.	
	
Смрт	фашизму	–	слобода	народу!	
	
Секретар	Комитета	за	културу	и	уметност	
Владо	Мађ	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
КОМИТЕТ	ЗА	КУЛТУРУ	И	УМЕТНОСТ	ВЛАДЕ	ФНРЈ	
Бр.3491	
8.	јули	1947.	г	
Београд	
	
	
Решењем	 Министарства	 унутрашњих	 послова	 ФНРЈ	 бр.121	 од	 2.	 јануара	 1947	 године	
целокупна	имовина	бив.	Друштва	пријатеља	уметности	“Цвијета	Зузорић”	секвестрирана	
је	 и	 предате	 Комитету	 за	 културу	 и	 иметност	 Владе	 ФНРЈ,	 пошто	 Друштво,	 према	
прописима	 Закона	 о	 удружењима,	 зборовима	 и	 другим	 јавним	 скуповима,	 није	 у	
законитом	року	поднело	пријаву	за	обнову	рада.	Доцније,	прма	чл.	3	Закона	о	изменама	
и	 допунама	 наведеног	 закона	 од	 1.	 априла	 1947.	 године	 ова	 имовина	 је	 постала	
општедржавна.	
	
Према	извештају	Општег	одељења	ИНО-а	града	Београда	бр.	1406/47	од	имовине	пом.	
Друштва	остало	 је	само	7	подијума,	5	столица	и	27	наслона	за	слике,	док	 је	сав	остали	
инвентор	разнет	од	окупатора	за	време	окупације.	
	
Како	се	ове	ствари	налазе	у	згради	коју	користи	Удружење	ликовних	уметника	НР	Србије	
и	потребне	су	овом	Удружењу,	то	на	основу	ст.	1	чл.	4	 	Закона	о	изменама	и	допунама	
Закона	 о	 Удружењима,	 зборовима	 и	 другим	 скуповима	 од	 1.	 априла	 1947	 године	
Комитет	за	културу	и	уметност	Владе	ФНРЈ	
	

РЕШАВА	
	
да	се	имовима	бив.	Друштва	пријатеља	уметности	“Цвијета	Зузорић”	која	се	састоји	од	7	
подијума,	 5	 столица	И	 27	 наслона	 за	 слике,	 преда	 на	 управљање	 Удружењу	 ликовних	
уметника	Србије.	
	
	

Заменик	председника	Комитета	за	културу	и	уметност	
Председник	Комитета	за	школе	и	науку	

Маријан	Стилиновић	с.р.	
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