
 
На основу чл. 42., 50. и 172. Статута Факултета ликовних уметности у Београду, Наставно-
уметничко веће Факултета, на 438. седници одржаној 03.05.2017. године, донело је 
 

ПРАВИЛНИК О РАДУ 
Центра за графику и визуелна истраживања  "АКАДЕМИЈА" 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Центар за графику и визуелна истраживања (у даљем тексту: Центар)  
је наставна и истраживачко развојна  јединица Факултета ликовних уметности у Београду  која 
обавља уметничко истраживачки рад у области уметничке графике и визуелних уметности. 
 

Члан 2. 
Овим Правилником регулише се организација рада Центра, услови пружања и коришћења 
услуга, као и врсте посебних услуга Центара. 
 

Члан 3. 
Центар послује под називом: Центар за графику и визуелна истраживања АКАДЕМИЈА.  
Седиште Центра је у Београду, улица Париска бр.16. 
 

Члан 4. 
 Центар има печат и штамбиљ у складу са Статутом факултета. 
 

Члан 5. 
Печатом рукује руководилац Центра за потребе Центра у његовом спољном  пословању. 
Центар има и суви жиг који се користи у издавачкој делатности  Центра. Суви жиг садржи 
стилизовани точак - знак Центра. 
 

Члан 6. 
Руководилац Центра представља Центар у јавности и у контактима са институцијама и лицима 
са којима Центар сарађује.  

Члан 7. 
Декан део својих овлашћења у правном промету може пренети на руководиоца Центра. 
 
2. ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА 

Члан 8. 
Класификација делатности Центра у складу је са Статутом факултета: 

- уметничко образовање, шифра делатности 85.52; 
- издавање књига, шифра делатности 58.11; 
- издавање часописа и периодичних издања,шифра делатности 58.14; 
- остала издавачка делатност, шифра делатности 58.19; 
- делатност музеја, галерија и збирки,шифра делатности 91.02;  
- производња кинематографских дела и аудио-визуелних производа и тв програма, 

шифра делатности 59.11; 
- делатност комуникација и односа са јавношћу, шифра делатности 70.21;  
- специјализоване дизајнерске делатности, шифра делатности 74.10;  
- уметничко стваралаштво, шифра делатности 90.03; 
- остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама, шифра 

делатности 47.78; 
 



 
ЦЕНТАР: 
1. Остварује уметничко-истраживачку, издавачку, излагачку, едукативну делатност,   
    популарише и штампа уметничку графику и врши продајну делатност своје   
    графичке продукције као и комисиону продају уметничке графике; 
2. Врши истраживања и израђује елаборате и пружа друге уметничке и стручне услуге  
     установама, организацијама и појединцима. 
3. Остварује пословну сарадњу са заинтересованим институцијама и лицима путем  
    уступања дела свог простора за одвијање делатности које допуњују програм рада  
    Центра, на пр: опрема радова, продаја уметничког материјала, офсет штампа,   
    пружање фотографских услуга и сл. 
4. Ради на остварењу уметничких и стручних задатака на основу усвојених програма  
    и уговора закључених са заинтересованим институцијама и лицима. 
5. Организује стручна усавршавања, специјализацију кадрова у области графике као и  
     у области примене дигиталних средстава у графици и визуелном  истраживању. 
6. Припрема изложбе, пројекције, скупове, симпозијуме, јавне расправе, предавања 
    и друге видове презентација свог уметничко-истраживачког рада. 
 
1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ЦЕНТРУ 
 

Члан 9. 
Центар организује рад на основу годишњег програма и плана уметничког  истраживања који 
доноси Уметнички савет центра као и на основу пројеката  закључених са заинтересованим 
институцијама и појединцима о пружању уметничких и стручних услуга.  
 

Члан 10. 
Рад Центра одвија се у : 
               - радионици за равну штампу 
               - радионици за високу и дубоку штампу 
               - радионици за пропусну штампу 
               - радионици за рачунарску обраду и дизајн и електронске медије 
               - галерији 

Члан 11. 
Истраживачка и издавачка делатност Центра остварује се кроз све радионице  и галерију 
Центра.  Истраживачка делатност врши се на пољу графичких техника и технологија.   
Издавачка делатност остварује се кроз пројекте из члана 9. Правилника. Центар као издавач 
има право да задржи део издавачке продукције. 
 

Члан 12. 
Центар може вршити изнајмљивање радионица и то: дневно, недељно,  
месечно, тромесечно, полугодишње и годишње. 
Радионице могу изнајмљивати уметници за израду оригиналних ауторских уметничких 
остварења под  условима које одређује Центар; искључена је могућност изнајмљивања 
радионица за пружање услуга трећим лицима. 
Радионице могу користити запослени у Центру за израду ауторских остварења под условима 
које одређује Центар; искључена  је могућност коришћења радионица за пружање услуга 
трећим лицима. 
Корисници из става 2. и 3. овога члана обезбеђују материјал за свој рад. 
 

Члан 13. 
Центар остварује излагачку делатност у галерији Центра и Галерији излози ФЛУ. 



Излагачка делатност обухвата: организацију и реализацију изложби које је  усвојио 
Уметнички савет Центра планом и програмом. 
Излагачка делатност се реализује кроз групне и појединачне изложбе, изложбе графичке 
збирке Центра и изложбе едукативног карактера (представљање графичких дисциплина). 
 

Члан 14. 
Центар врши истраживања у области историје графике и графичке праксе. 
Центар организује презентацију резултата ових истраживања кроз изложбе, демонстрације, 
скупове, јавне расправе и симпозијуме. 
 

Члан 15. 
Центар обавља документациону делатност путем стручне и систематске обраде графичке 
продукције Центра у складу са музеолошким правилима. Центар чува аудио и видео записе и 
остале видове документације о својој  делатности. 
 

Члан 16. 
Центар врши процену аутентичности и исправности графичких листова и издаје одговарајуће 
сертификате. 

Члан 17. 
Центар врши продајну делатност своје продукције као и пласман графика  које уметник донесе 
на комисиону продају. 
 
2. РАДНА МЕСТА У ЦЕНТРУ 

Члан 18. 
Утврђују се следећа радна места у Центру: 
       - кустос  
       - графичар - мајстор штампар за дубоку и равну штампу 
       - графичар - мајстор штампе за ситоштампу 
       - графичар дизајнер  
       - технички сарадник 
 

Члан 19. 
Послови који се обављају у Центру регулисани су Правилником о систематизацији радних 
места на Факултету. 
 
3. ОРГАНИ ЦЕНТРА 

Члан 20. 
Органи Центра су: Уметнички савет и руководилац Центра.  
Уметнички савет је стручни орган чије чланове предлаже Наставно-уметничко  веће ФЛУ. 
Руководиоца Центра предлаже Наставно-уметничко веће ФЛУ. 
 
                                                                           Члан 21.   
Веће Факултета утврђује предлог за избор четири члана Уметничког савета Центра које 
именује Савет Факултета из реда наставника Факултета и еминентних стручњака из 
области. пети члан Уметничког савета је кустос Центра за графику. 
Руководилац Центра бира се на три године из реда наставника Факултета. 
Руководилац Центра учествује у раду Уметничког савета Центра. 
 
 
 
 



Члан 22. 
Руководилац Центра: 
                1. Организује рад на остварењу задатака у оквиру програма и плана   
                     уметничког истраживања; 
                2. Подноси годишњи извештај Већу факултета о раду Центра; 
                3. Представља Центар у јавности у контактима са институцијама и лицима   
                    са којима Центар сарађује; 
                4. Предлаже Већу факултета Правилник о раду Центра. 
                5. Руководилац Центра је самосталан у раду а за свој рад одговара Наставно  
                    уметничком већу и декану Факултета. 
 
4. СРЕДСТВА ЦЕНТРА 

Члан 23. 
Средства за обављање делатности Центра обезбеђују се из реализације  програма рада Центра 
и делимично из буџета Факултета, односно буџета Републике Србије. Центар стиче средства и 
од: 
         - пружања услуга; 
         - уступања простора за обављање делатности којима се допуњује програм  рада Центра; 
         - спонзорства, поклона, донација и др; 
         - из осталих извора. 
Начин стицања средстава из става 1. овога члана као и њихово коришћење и расподела 
утврђена је годишњим финансијским планом рада Факултета. 
 

Члан 24. 
Пружање кадровских и просторних услуга трећим лицима наплаћује се по ценовнику Центра.  
 

Члан 25. 
Проценат од сопствених прихода Центра који Центар уступа Факултету одређује се одлуком 
Савета Факултета. 
 
5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
Овај правилник објавиће се на огласној табли Факултета даном усвајања на седници НУВ-а и 
ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања. 
 
 
                                                                                                     Декан 
                                                                                Факултета ликовних уметности  
                                                                              др ум. Димитрије Пецић, ред.проф. 


