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У ИМЕ НАРОДА 

ВИШИ СУД У ЈАГОДИНИ, у већу састављеном од судија Светлане
 Јеремић, 

председн11ка већа, Мирјане Стојановић и Душице Вуковић, чланова већа, у парниuи 

тужиоца Мирјане Денков-Раовић, из Београда, чији је пуномоћник Јамина Павловић, 

аш.окат нз Београда, против тужених У дружења ликовиних уметника С
рбије, Београд, 

t.tијн је .Јаконски заступник Русалић Душан, којег заступа пуномоћни
к Бра1iКО Колашех, 

адво~ат из Беорада, Скупштине удружења ;тиковних уметника Србије, Београда и 

Зорана Чалије, из Београда, ради уrврђења ништавости , одлучујући по жалбама 

заступаника првотуженог и пуномоћника првотуженог, изјављеним н
а пресуду Првог 

основног суда у Београду 46 П.1354/14 од 07.12.2016. године, у седниuи већа одржаној 

дана 12 .08.2020. rодине, донео је 

ПРЕСУДУ 

ОДБИЈАЈУ СЕ жалбе заступника првотуженог и пуномоћника првотужен
оr 

као неосноване и ПОТВРЂУЈЕ пресуда Првог основног суда у Београду 46 

П. 1354114 од 07.12.2016. године, у ставу другом и четвртом изреке. 

Образложење 

Решењем Врховног касационог суда у Београду Р.835!2019 од 06.06.2019. 

rодИне, одређен је Виши суд у Јагодини за поступање у овом предмету . 

Списи предмета Вишег суда у Београду Гж.2762/2017 су достављени воме 

суду дана 09.08.2019. године и заведени под бројем Гж.810/19 . 

Пресудом Првог основног суда у Београду 46 П. 1354/14 од 07.] 2.2016. године 

у ставу првом изреке утврђено је да је тужба повучена у односу на 
купuпин 

удружења ликовних уметника Србије. 

У ставу другом изре1<е усвојен је тужбени захтев na се rтврђ је п , л , н~ 

ништавост одлука Скупшт~не удружења ликовних ум тника биј д - 1.1 - .:..01 3. 

године и то : верификација нових чланова У ЛУ А, разрешење дужн тн ч-ш1н а 

Управног одбора УЛУСА, као и законског заступника УЛУ А Мнрј н д" 1к _ 
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r који ј 1raw нп 1 1я ( "Ј 1 ;~и 
1 rtШ'IIOI . У;(ру) r , ЈIЮ<ОIШИХ у ЈНИУН ( рQИЈ' (Jfl 

дин tt иж набројаних у т у 1tryr o И'ЈР •t< о · н уд"" . што fiи 
т ћет ран Чалија би дужан да призна и 1рuи к он о н ван . 

ставу четврт м азре е обаuс· ав ј с прnо' ужени да ту. и "и Щ1Ј1оrнади 
ТЈЮШК ве nарничног по т nка у и носу д 78.800 о динара, у року од 8 дана од /ЈЈ:i.На 
пријема писменог отправка пре де. 

Против наведене пресуде жалбе су благовремено изјавили законски 1аступни 
пр•ютуженог и пуномоћник првотуженоr, побијајући исту у ставу другом и у с-таву 
четвртом изреке, а пуномоћник лрвотуженог и у делу одлуке о трошкови а поступ а. 
због битне повреде одредаба парничноr поступка и погрешне примене материјалног 
права, предлажући да виши суд донесе одлуку у складу са жалбеним предлозима. 

Поводом жалби заступника првотуженог и пуномоћника првоту-женоr BИ{ll}t 
суд је испитао ожалбену пресуду на основу одредбе чл. 386 ЗПП-а, па је након оцене 
навода и предлога у изјављљеним жалбама, нашао да жалбе нису основане. 

Из разлога ожалбене пресуде и стања у списима предмета прои.зи.л.ази да је 
тужиља тужбеним захтевом тражила да суд у односу на првотуженоr и трећетуженог 
утврди да су апсолутно ништаве одлуке Скупштине удружења УЛУСА од 21.122013 . 
године које су ближе набројане у ставу другом и трећем изреке побијане пресуде, што 
су првотужени УЛУСА и трећетужени дужни да признају и трпе, јер су исте донете на 
поновљеној варедној изборној Скупштини УЛУСА, која је заказана и одржана 
противно чл . 19 и чл.26 Статута УЛУСА. 

Тужени су оспорили тужбени захтев. наводећи да је варедна С1'.'УПШТина 
олржана 21 . t 2.2013. године у целости организована и одржана у складу са Статуrом 
У ЛУСА. Све одлуке које су донете имају правну снагу и производе одређено дејство. 

Првостепени суд је на основу изведених доказа, које је ценио на нову 
одредбе чл. 8 ЗПП-а утврдио као неспорно да је дана 21.12.2013. годин 
Етногратфском музеју у Београду одржана поновљена вар дна и борна куnштнн 
У ЛУ СА, на којој су од стране Скупштине донете одлуке побр ~ане у ставу ду • t п 
трећем изреке ове пресуде. Скупштина је сазвана на писани ш т n. Петицнј 
сазивање варедне изборне Скупштине У ЛУСА су потписаnА 154 чл на 1 nv)lкeн~ 
Захтев за сазивање варедне изборне Скупштине поднет ј од стран r орђ 
Велизара Крстића, Зорана Чалије, Владете Стојића~ Рад Маркоuнћ 
Марковић, Ивана Радовића, предајом истог У ЛУ А дана 21.12. О 1 . дщ1 
заведен под бројем 07-424, а уз захтев су проло' ени п пп и l 4 ч н 
УЛ УСА, са њиховим потписима и ЈМБГ-ом . На сом ј петицији ј 1он 
иницијативу за расписивање петиције подржали пр дс дню< 11 д ptюr 
Аралица, председник Вајарске секције Раде Марко иl , пред ни лн 
Ђорђе Остојић Вид. 
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К о 1Јнор110 е Јюјо уј" д t Ј• И ј ' 1<у11пr·1ющ с зшша на '·rary·roм прсдвиђе11 

11 чнн , ощю ·но ;џ1 ли Ј с 1ю 'Г<*' нисм ни ·щх 1 о •щ/ман~с 5 ix. чн .но.»а У ЛУ 'Л, Ј<оји су 
Upt: МС &Н ТНИ ИЈШЊU. П ПIЈСНј ИМ ЈШ "J'U'f у 1<•1 ИВНИХ Ч.fд\ЮIЈ' , 

0 Jt,p 6< м ЧЈЈ. ... тn-r т YJIY "'А, н pc;i ОСТШIОГ ј llp ~;..wи~, ·н /1~ купшwиу 
пр д .сдник нрuшю1· одбора У JlY А, а у ;1 у чају снр ·чс1-юсти tv. нљ 'Јам: ни , 
[1.J t< 1· 1 Јадз rн г д ора ЛУ Л или ш1смен i· зах·1 ещ1 најма!- 5 % '4ЈННf ва 

дрсдбо~ чл . 19 татута У ЛУ А предвиђено јс да уколико члан УЛ У А не 

и ~n 1ы111а св?јс ма ер ијмне обавезе према У ЛУ 'У дуже од две rодиш:~. његова права 

и )бав зе к ~с проистичу и члане :ва мцрују све до тренутка када ове обане-~ измири. 

вр\:М мировањ члан тоа, члан немо. права tcoje проистичу из Статуrа и дру1-их 
nштнх аката . 

Петицију за сазивање варедне Скупштине, која је приложена уз зах-тев ->,а 

с а: ивање nаредне изборне Скупштине УЛУСА од 2) .12.2013. године садр-мн потписе 

154 члана удружења, нечитк:о исписана имена и презимена ових чланова као и 

непотпуне , односно нечитко исписане ЈМБr . 

Према йзвештају УЛУСА од 11 .01.2016. године и 29.08.2016. године, према 

приложеном списку уз петицију, 82 члана је у време подношења петиције за сазивање 

скупщтине имало према Статуту редовно измирену обавезу nлаhања чланирнне. 

Укупан број чланова УЛУСА у време потписивања петиције износио је око 

2 100 чланова, а приликом одржавања скупштине 21.12.2013. годнне од стране 

верификационе комисије је констатовано даје укупан број чланова УЛУСА 2449. 

Закључак првостененоr суда је да нису били испуњени услови предвиђен.и 

одредбом чл . 26 ст.4 и 5 Статута УЛУСА за сазивање скупштине којаје одржана дана 

21 .12.2013 . годин:е, јер писмени захтев за сазивање није потписан од најмање 5 о/о

чланова УЛУСА и то чланова који су сходно чл. 19 Статута испуњавали своје 

материјалне обавезе према У ЛУСУ у време подношења петиције. Само 82 члана 

УЛУСА, који су потписали: спорну петицију су испуњавали своје материјалне обавезе 

према УЛУСУ, па су по утврђењу суда једини они имали право да поднесу захтев за 

сазивање Скупштине, које право проистиче из њиховог чланства по претходно 

испуњеној материјалној обавези према УЛУСУ, а који број у односу на укупуна број 

чланова у спорном периоду 21 ОО чаланова не чини 5 % који је предвиђен Статутом, као 

неопходан услов за сазивање Скупштине. 

С обзиром на то да првотужени није доказао да је спорна петиција потписаRа 

од свих чланова Надзорног одбора, а одредбом чл . 43 Статута је предвиђено да 

Надзорни одбор има 5 чланова, нити је дост~вио доказе на ок01:шост ко је у спори 

периоду сачињавао Надзорни одбор, то НИЈС испуњен ни оваЈ неопходан yt"Jl в а 

сазивање седнице Скупштине . 

Ценећи активну легитимацију тужиље за лоднощење туж-бе, и блаr нре ·r н 

тужбе суд је утврдио да су испуњени услови из чл . 20 Закона о д У _ њима 

тужи ља у време подношења тужбе била LUiaн У ЛУ А, што прои ил 11 и 

правиоснажне пресуде Првог основног суда у Београду П. 280/14 д 07.0 .201 . 
године и да је тужба поднета благовремено , односно пре истека 1 дапn о щm 
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')'lllU HllO ДО llСЛ IШ ССЦНИНИ ОД 21 .12.20/3. f н . . 
ј д н~о l(M r hи дu трсhе t ени 1 ран Ча.1ИЈа ЩfЈе 

.1.щ ј он 110 п н1нсиик r1 Ј нuнје а са.1ива1 

nunн 1 11 сда ао је ~ улштин м on 21.12.2 1 . r дине и на осн .ву 

:т ке )'llштнн изабр н · а пр" сещшко Упрnш1 г одб ра • .након ога је уписан у 

р rист" р . руж ња при ПР-у као заступник ужсног. Међуrим ећ :тужени спорне 

одлу ннј дон већ куnштина као орган УЛУ А, збо че . је само лрвоту-меня 
пасиви леrитюшсан да призна и трпи ништав т наведених одлука свог органа. 

За своју длуку nрвостеп ни уд је дао јасне и потпуне разлоге које у св у 

Ј\110 правилне прихвата п овај суд. 

Ожалбена пресуда ниј засновnна ни на једној од битних повреда одредаба 

ЗIIП-а из чл. 374 ст.2 тач.\ до 3 5, 7 и 9 на које поврелс овај суд паз11 по службеној 

дужности. 

Неосновано се жалбом заступника првотуженоr и пуномоћн11ка првотуже-ноr 

истиче да је ожалбена пресуда у потврђеном делу заснована на битној повреди из чл. 

374 ст.2 тач.12 ЗПП јер је изрека пресуде јасна разумљива, образложење садржи 

разлоге о битним чињеницама кој и су у складу са стањем у спис.има и изведеним 

доказима. 

Правилно је првостепени суд ценећи одредбе чл. 26 татута удружења 

УПУСАа, које се односе на то ко може предложити сазивање Скупштпве утврдио да 

варедна седница Скупштине од 21.12.2013. године није сазвана склад.1 а помен ·то 

одредбом Статута. 

Тачно је да је захтев за сазивање варедне седнице nотпи а преде дни 

Надзорног одбора, али првотужени није пружио доказе д ~је сrюрш1 ахтев н п пщнј 

поmисана од свих чланова Надзорног одбора којих има 5 нити је тавн иа 

околности ко је у спорном периоду сачињавао Над орни д р прв 1 ж н г. 

Без утицаја је на праоилност ожалб не пр суд у Hfl: ди и 

июшијатива за сазивање С1<упштине била широк.о pn пр ' рањена и п 
обзиром на то да је одредбом чл . 26 татуrо УЛУ А~ и р(1ЧИ о n ~д нђ u 
предлог може бити сазвана седница Скунщтин~ У ЛУ 

Супротно наводима из обе жалбе правилн ј прв n пн 
томе дао детаљне разлоге) да није био .испуњен ни ј1::д н ин др 1гн н 

сазивање Скупштине. 

' 

Правилно јс од стране nроост nено 1щ нра к ј 
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утврђена ништавост одлука Скупшrине УЛУСА донет~ на седници од 21.)2.2013. 
године , с обзиром да су исте донете на седници С1суnштиве која је заказана и одржан.а 
противно Статуту УЛУСА. 

Правилна је одлука о трошковима поступка , с об:шром на то да је тужиља у 
целости успела са тужбеним захтевом у односу на 11рвотужено1' , а одлука о 
трошковима парничноr поступка је донета правилном применом одредаба 'IЛ. 153 и 
154 ЗПП-а као и важеће Адвокатске тарифе. 

Ни осrалим наводима из жалби заступника и пуномоћника првотуженоr се не 
доводи у сумњу правилност побијане пресуде. 

Са изнетих разлога Виши суд је на основу одредбе -чл. 390 ЗПП-а одлучио као 
у изреци ове пресу де. 
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