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Поштовани, 

Координациони одбор у саставу: Удружење ликовних уметника Србије (УЛУС), Савез драмских уметника Србије 
(СДУС), Удружење ликовних уметника примењених уметиости и дизајна Србије (УЛУПУДС), Удружење музичких 
уметника  Србије  (УМУС),  Удружење  филмских  уметника  Србије  (УФУС),  Удружење  књижевних  преводилаца 
Србије (УКПС), Удружење композитора Србије (УКС), Удружење балетских уметника Србије (УБУС), Удружење 
оркестарских уметника Србије (УОУС), Удружење књижевника Србије (УКС), Удружење филмских глумаца Србије 
(УФГС), Удружење драмскнх писаца Србије (УДПС), Савез естрадно-музичких уметника Србије (СЕМУС) је на 
својим седницама одржаним 18. и 26 07. 2005. године разматарао питање рестриктивних одредби новоусвојеног 
Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл. Гл. бр. 61/2005.) које на  
неодговарајући начнн регулишу питање обрачуна и плаћања доприноса за осигурање самосталних уметника. 

Новим  Законом  се  у  суштини  фундаментално  мења  досадашњи  принцип,  тако  да  убудуће  за  самосталне 
уметнике обрачун и плаћање доприноса за самосталне уметнике неће вршити послодавац.  односно исплатилац  
накнаде  хонорара  по  основу  ауторско-извођачких  уговора,  већ  ће  обавезу  евиденције  примљених  ауторско-
извођачких хонорара и обавезу плаћања доприноса из тих хонорара вршити сам самостални уметник. Апсурд је да 
је у Закону задржана одредба по којој за лице које је запослено или је осигурано по другом основу а обавља и  
уметничку делатност по ауторско извођачкнм уговорима послодавац за њега и даље обрачунава и уплаћује, поред 
пореза, и доприносе за његово социјално осигурање. 

Иако не постоји готово никакво тржиште ии за много профитабилније делатности српске привреде, донетим 
законом изједначеи је положај самосталних уметника са власницима самосталних занатских радњи, таксистима и 
осталим самосталним предузетницима тражећи од њих тј.  од нас да водимо књиге евиденције  хонорара као  и  
обрачуна и уплате доприноса за социјално осигурање из својих хонорара. 

Оваквим приступом су непотребно растерећени обавеза послодавци и наручиоци послова, за које су уметници 
уговорима везани, иако ће се тиме увећати административне обавезе надлежних државних органа и самим тим 
искомпликовати  и  отежати  контрола  послодаваца,  а  уметницима  и  њиховим  удружењима  уведено  је  допунско 
администрирање. 

Самостални уметници, сасвим је јасно нису оспособљени за књиговодствене послове и не поседују никакве 
регистроване радње, ни стручне кадрове за такво администрирање већ уметничку делатност обављају искључиво 
као поједиици на основу Закона о ауторским и сродним правима а не као самостални предузетници. Пракса ће 
показати, уколико до примене прописа, оваквих какви су, дође, да ће то бити на штету самих уметника. Уметници 
ће,  из  хонорара,  на крају године,  плаћати своје  обавезе (доприносе) држави,  уместо да то учини послодавац а 
сигурни смо да уговорени хонорари неће бити, од стране послодаваца, увећавани за износ доприноса. 

Када су се уметници у Словенији нашли у сличној неповољној ситуацији, министар културе Словеније заштитио 
је уметнике и затражио да се преиспита предложено законско решење, те није усвојен закон на штету уметника.  
Мннистарство културе Србије и министар културе, Драган Којадиновић подржали су овакав непримерен предлог 
министра финансија, господина Млађана Динкића, дубоко убеђени (а без консултовања друге, тј. за Министарство 
културе  ваљда  превасходне  аргументације,  од  стране  нас  уметника)  да  је  реч  самостални  за  Министарство 
фииансија далеко пресуднија од речи уметник, па смо се ми, тако незаштићени и одгурнути, нашли у групацији 
самосталних предузетника. 

Иако је Координациони одбор, благовремено путем иницијативног предлога амандмана на Нацрт Закона па и на 
Предлог  Закона  указао  иа  непримерен  и  нецелисходан  третман  самосталних  уметника  као  и  непотребан 
административно-бирократски начин обрачуна и плаћања доприноса од стране самих самосталних уметника ни 
надлежна министарства (финансија, културе и рада) као и надлежни скупштински одбори (култура и финансије)  
појединачно  нису  прихватила  наша  дата  образложења  односно  нису  међуресорно  (како  смо  им  предлагали)  
сагледала овај проблем који драстично погађа самосталне уметнике. 



Имајући у виду горе изнете разлоге а посебно неприпремљеност самосталних уметника и њихових удружења да  
у року од месец дана поступе до одредбама овог Закона (под претњом високих новчаних казни) предлажемо у име 
уметника и удружења које заступамо да се по хитном поступку изврши допуна Закона на тај  начин што би се  
примена одредаба које се односе на обавезе самосталних уметника и уметничких удружења одложила до 1. 01. 2007. 
године.  На овај  начин би се  омогућила адекватна припрема самосталних уметника и уметничких удружења за  
одговарајућу  и  правилну  примену  нових  одредби  Закона  донетог  по  хитном  поступку  од  којих  неке  имају  и 
ретроактивни карактер, о чему уметници нису ни ииформисани на прави начии. (Прилог, предлог за допуну закона 
са  образложењем).  Молимо  Вас  да  примите  делегацију  представника  уметничких  удружења  Србије  (Срба 
Игњатовић, председник УКС, Жарко Драгојевић. председник УФУС Милан Цаци Михаиловић. представник СДУС, 
Снежана  Кутрички,  представник  УДПС,  Илија  Радуловић,  представник  СЕМУС  и  Драгослав  Крнајски, 
председавајући  Координационог  одбора)  која  би  Вас  ближе  упознала  са  наведеним  проблемом  који  сматрамо 
ургентним и забрињавајућим за самосталне уметнике којима се битно мењају услови за њихов рад. 

С поштовањем,
За Координацинони одбор 
уметничких удружења Србије
Драгослав Крнајски, председавајући


