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Предмет: ЗАХТЕВ УЛУС-а ЗА ОБНОВУ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ УП “ЦВИЈЕТА ЗУЗОРИЋ, 
КАО ПРОНАЛАЖЕЊА ДУГОРОЧНОГ РЕШЕЊА ЗА  ЊЕГОВО АДЕКВАТНО ОДРЖАВАЊЕ 

Поштовани господине Јокићу, 

Обраћамо Вам се са захтевом за решавање проблема обнове уговора за коришћење 
Уметничког Павиљона ”Цвијета Зузорић”, чији је Удружење ликовних уметника законски 
корисник од 1946. године до данас (изузимајући период 1978-1986. године када је објекат био 
под директном управом Града Београда).  

Пошто је 2014. године власништво над УП ”Цвијета Зузорић” прекњижено са Града на 
Републику, дошло је до потребе за потписивањем новог уговора за његово коришћење са  
институцијом која би се одредила као надлежна, јер је претходно потписани уговор на 
неограничени период стављен ad acta (Уговор потписан 01.12.1999. год. између Града 
Београда - Гордана Лукић, секретар Секретаријата за имовинско-правне и грађевинске 
послове и и Удружења ликовних уметника Србије - Драгослав Kрнајски, председник Управног 
одбора УЛУС-а). Међутим, до данас није утврђено правно лице са којим УЛУС може потписати 
уговор. 

Како су радови на реконструкцији Павиљона најављени за другу половину 2021. године, 
неопходно је што пре решити питање уговора о коришћењу простора, али и будуће подршке за 
адекватно одржавање овог заначајног градског простора чији је УЛУС корисник већ више од 
једног века. 

У оквиру ове теме потребно је решити и питање привременог пресељења радних канцеларија  
Удружења, као и смештаја 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.  

Сходно договореном на састанку са представницима Сектора за заштиту културног наслеђа 
Министарства културе и информисања 28.08.2020. године, у прилогу овом писму достављамо 
изложбени програм УП ”Цвијета Зузорић” за наредних 5 година. Такође, целокупну 
документацију везану за имовинско правни статус УП ”Цвијета Зузорић” УЛУС је Министарству 
културе и информисања доставио 31.12.2020. године. 

Услед свега наведеног, молимо Вас за заказивање састанка ради решавања овог проблема, а у 
циљу омогућавања континуитета рада Удружења. 

Срдачни поздрави, 
Војислав Клачар, 
Председник УО УЛУС
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