
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Предмет: Интерни позив за хонорарно ангажовање историчара уметности 

 

Управни одбор Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије на својој 8. 

седници одржаној 5. фебруара 2013. године  је донео одлуку да путем интернег огласа изврши избор 

хонорарног сарадника за обављање послова кустоса. Одлука је донета у циљу рационализације 

трошкова, у условима смањеног суфинансирања Програма из буџетских извора. 

Имајући у виду и даље веома  тешку финансијску ситуацију у Удружењу, избор кустоса се врши 

хонорарним ангажовањем, на терет програмских средстава. 

 

 

Право учешћа имају кандидати који испуњавају следеће услове:  

- висока стручна спрема, Филозофски факултет, историчар уметности,  

- знање страног језика,  

- одлично познавање рада на рачунару (MS Office пакет, добро познавање друштвених мрежа и рада 
на интернету) 

- 1 година искуства на сличним пословима.  

Предност имају чланови Секције за теорију, критику и историју примењене уметности који су у 

статусу самосталног уметника. 

Ангажовање се врши закључивањем ауторских уговора, појединачно за реализацију сваког од 

следећих пројеката: 

 

1. Мајска изложба 2018. 

2. Златни осмех  2018.  

 

Ауторски уговор се закључује за сваки поједини пројекат, уз ауторски хонорар од 30.000,00 динара 

нето по пројекту. Хонорар се исплаћује на терет наменски прикупљених средстава за конкретан 

пројекат (буџетска средства, котизација, партиципација, спонзорство, донација). Ако се обезбеди 

довољно финансијских средстава хонорар може да будеи и већи. 

 

 

 

 

ULUPUDS 

Udruženje likovnih umetnika 

primenjenih umetnosti i  

dizajnera Srbije 

11103 Beograd 4 

Terazije 26/2 

Post. fah 87, PAK 106806 

Tel. 2688-721 

 2685-780 

Tel/fax: 2686-548 

http://www.ulupuds.org.rs  

e-mail: ulupuds@beotel.net  

admin@ulupuds.org.rs  

 

Arhitektura, grafika i  

slikarstvo, dizajn,  

istorija umetnosti, keramika 

kostimografija i scenografija,  

skulptura, tekstil i savremeno  

odevanje, fotografija 

uclanjeni u: 

 

ICSID 

ICOGRADA 

WCC 

AIC 

 

 

Datum:  14.11.2017. 

Broj:  51/24 

http://www.ulupuds.org.rs/
mailto:ulupuds@beotel.net
mailto:admin@ulupuds.org.yu


 

 

Уколико средства за изложбе не буду одобрена од стране Министарства културе и информисања 

Републике Србије и Секретаријата за културу града Београда изложбе се неће реализовати. 

 

Изабрани аутор је одговоран за реализацију пројекта за који је закључио уговор, уз обавезно дневно 

присуство од 5 сати радним данима током трајања припреме за реализацију пројекта.  

 

Један аутор може поднети пријаве за више пројеката. Молбе ће разматрати Секција историчара 

уметности. Став Секције Управном одбору доставља Одбор Секције. Уметнички савет има право да 

размотри молбе и да да своје мишљење.  

 

Коначну одлуку о ангажовању доноси Управни одбор имајући у виду мишљење Секције и Уметничког 

савета и на основу предлога Одбора Секције. 

 

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања овог позива, односно петак, 24. 

новембар 2017. године.  

 

Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе радну биографију.  

 

Молбе се достављају на адресу: 

УЛУПУДС, 11 000 Београд, Теразије 26/2 или на e-mail: admin@ulupuds.org.rs  

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Управног одбора 

мр Бојан Ковачевић, д.и.а. 
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