
Обавештавамо поштовано чланство УЛУПУДС-а да смо се поред осталих бројних активности, 

током претходног периода посебно бавили начинима да помогнемо опстанку рада наше галерије. 

Након детаљне анализе ситуације у Галерији Сингидунум, која је реализована током претходна 

четири месеца, УО је у сарадњи са новоформираном радном групом за помоћ и реорганизацију 

Галерије дошао до следећих одлука: 

Након дискусије Управни одбор је једногласно донео следеће одлуке: 

1. У вези са плаћањем котизације за излагаче у Галерији Сингидунум и прегледа /пресека 

стања донета је одлука да се чланарине за излагање у Галерији Сингидунум уместо у 

Галерији Сингидунум, како је било до сада, уплаћују уплатом на жиро рачун удружења 

275000022003721863 Societe Generale Srbija а да се евиденција о плаћеним ратама 

спроводи из ауторског сервиса УЛУПУДС-а. 

 

2. Чланарине за продају у Галерији Сингидунум  треба да се уплаћују квартално на свака три 
месеца (четири пута годишње) и то унапред за наредна три месеца а да се у првих шест 
месеци омогући плаћање месечно како би прелаз на нов начин пословања био постепен.  
  

3. Уметници који не плате чланарину у предвиђеном термину неће моћи да имају изложене 
радове за продају у Галерији Сингидунум и то наредна три месеца,  до следећег периода 
предвиђеног за уплату чланарине. Ако уметник не плати чланарину повлачи му се рад и 
наредна три месеца до измирења следеће чланарине нема могућност продаје у Галерији 
Сингидунум, након тог периода може поново да конкурише за излагање. 

 
4. Само са потврдом o плаћеној чланарини добијеној у канцеларији Удружења уметник ће 

имати дозволу за продају радова у Галерији Сингидунум. 
 

5. Да се са наплаћивањем чланарине на рачун Удружења крене од 01. фебруара 2019. 
године. Уплате се врше до 15. дана у месецу за текући месец:  15. фебруар, 15. март, 15. 
април, 15. мaj, 15. јуни  односно до 15. јула за трећи и 15. октобра за четврти квартал. 

 
6. Да комисија формирана од стране Управног одбора а коју чине по један представник, УО, 

УС и НО врши проверу поштовања одлуке да се у Галерији Сингидунум продају искључиво 
радови уметника који су платили чланарину. 

 
7. Да се у случају непоштовања ове одлуке санкционишу како запослени тако и уметници 

који крше усвојена правила. 
 

Обавештавамо чланство да су ове одлуке донете не као мере санкционисања већ са идејом да се 
помогне рад и опстанак галерије, имајући у виду да је плаћање чланарине један од начина да се 
Галерија избори са притиском комерцијалне цене кирије, како би уметници Удружења и даље 
имали могућност продаје на престижној локацији у граду. 
 
Поред наведених мера УО  у сарадњи са радном групом ради на великом броју решења која би 
могла да допринесу бољем раду галерије а тичу се модернизације поставки, маркетиншких 
решења и проналажења потенцијалних спонзора за адаптацију простора. 



О свему наведеном ћемо вас благовремено обавештавати и надамо се да ће нови начини 
пословања наићи на одобравање већег дела чланства. 
 
Подсећамо вас да чланарина за излагаче у Галерији Сингидунум износи 1.000,00 динара месечно, 
чланарина за излагаче чланове УЛУС-а износи 2.500,00 динара месечно . 
 
 
Са поштовањем, 
Лидија Јовановић 
Председник УО 
 


