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ЗАПИСНИК СА КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ 
КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ УМЕТНИЧКИХ УДРУЖЕЊА 

 
Дана 14. марта 2019. одржана је конститутивна седница Координационог 

одбора. Седница је сазвана након што је Министарство културе и информисања 6. 
фебруара 2019. године издало нова решења о репрезентативности удружења, па се 
сходно томе указала потреба за реконструкцијом састава Координационог одбора 
и преиспитивањем начела на којима почива рад овог тела. 

Седници је до избора председника и потпредседника Координационог 
одбора, на предлог Лидије Јовановић, председнице УЛУПУДС-а и иницијатора 
одржавања седнице, председавао Бојан Ковачевић, овлашћени представник 
УЛУПУДС-а. 

Удружење ликовних уметника Војводине се мејлом унапред извинило због 
немогућности доласка у најављеном дану. Седници су присуствовали председници 
односно овлашћени представници 19 репрезентативних уметничких удружења од 
21 којем је 6. фебруара ове године додељена репрезентативност: 

Удружење књижевника Србије / Српско књижевно друштво / Удружење 
књижевних преводилаца Србије / Српски ПЕН центар / Удружење композитора 
Србије / Удружење композитора Војводине / Удружење музичких уметника Србије 
/ Удружење музичара џеза, забавне и рок музике Србије / Удружење ликовних 
уметника Србије / Удружење ликовних уметника примењених уметности и 
дизајнера Србије / Удружење ликовних уметника примењених уметнoсти и 
дизајнера Војводине / Удружење филмских уметника Србије / Удружење филмских 
глумаца Србије / Удружење драмских уметника Србије / Савез драмских уметника 
Војводине / Удружење балетских уметника Србије / Удружење архитеката Србије / 
Савез естрадно-музичких уметника Србије / Удружење сценских уметника, 
стручњака и сарадника у култури Србије. 

 
Присутни председници и представници удружења сложили су се да 

Координациони одбор ради у континуитету преко 40 година, али да је потребно 
ускладити његов састав са стањем насталим након издавања нових решења о 
репрезентативности.  

Представник Удружења филмских уметника Србије морао је напустити 
седницу због неодложних обавеза ван Београда. 

Присутни су се на позив Бојана Ковачевића изјаснили о чланству својих 
удружења у Координационом одбору. Након завршеног изјашњавања, које су 
председници и представници оверили својим потписима и печатима својих 
удружења, закључено је да у састав Координационог одбора улазе следећа 
удружења: 

Удружење књижевника Србије 
Српско књижевно друштво 
Удружење књижевних преводилаца Србије 
Српски ПЕН центар 
Удружење композитора Србије 
Удружење композитора Војводине 
Удружење музичких уметника Србије 
Удружење музичара џеза, забавне и рок музике Србије 
Удружење ликовних уметника Србије 
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Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије 
Удружење ликовних уметн. примењених уметности и дизајнера Војводине 
Удружење филмских глумаца Србије 
Удружење драмских уметника Србије 
Савез драмских уметника Војводине 
Удружење балетских уметника Србије 
Удружење архитеката Србије 
Савез естрадно-музичких уметника Србије 
Удружење сценских уметника, стручњака и сарадника у култури Србије 
 
Присутни председници и представници уметничких удружења су 

констатовали да је дотадашњем председавајућем Душану Русалићу истекао мандат 
и, већином гласова, разрешили га функције. 

Живорад Ајдачић, председник Удружења сценских уметника, стручњака и 
сарадника у култури Србије, предложио је да за председника Координационог 
одбора буде изабран Бојан Ковачевић, а за потпредседника Душко Паунковић. 
Илија Радуловић, представник Савеза естрадно-музичких уметника Србије, 
предложио је за председника Координационог одбора Божидара Зечевића, 
представника Удружења филмских уметника Србије. 

За председника Координационог одбора (17 гласова) изабран је Бојан 
Ковачевић, а за потпредседника већином гласова (13) изабран је Душко Паунковић. 
Божидар Зечевић је добио један глас. 

Председници и представници удружења која су конституисала 
Координациони одбор сложили су се да ће званична поштанска адреса Одбора 
бити Теразије 26, Београд, а адреса за електронску пошту admin@ulupuds.org.sr 
(привремена), до постављања адресе самог КО. Заседање КО одвијаће се у 
простору у Нушићевој 4, или у просторима других удружења које имају капацитет. 

Председници и представници удружења договорили су се да се предлог 
Правилника о раду пошаље на разматрање свим удружењима - члановима 
Координационог одбора, те да ће се расправа водити након што удружења заузму 
став о њему. 

Председници и представници удружења сложили су се да Координациони 
одбор остаје отворен за пријем нових чланова – уколико репрезентативна 
уметничка удружења која, приликом конституисања, нису ушла у његов састав 
накнадно пожеле да то учине. 

На седници је изнет став да званични документи које Координациони одбор 
упућује државним органима треба убудуће да буду оверени како потписом 
председника Координационог одбора тако и потписима и печатима чланова.  

Председници и представници удружења сложили су се да се обавештење о 
конституисању Координационог одбора пошаље Министарству културе и 
информисања и средствима јавног информисања. 

Записник су сачинили Бојан Ковачевић и Душко Паунковић. 

 
Председник Координационог одбора   14. март 2019. 
Бојан Ковачевић 
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