
 

Извештај о Двадесет петој седници Националног савета за културу 

У среду, 11. децембра 2013. године, у згради Народне скупштине,  у Улици краља 

Милана 14, одржана је Двадесет пета редовна седница Националног савета за културу.  

Савет је на Двадесет петој седници расправљао о положају самосталних уметника и о 

Закону о буџетском систему. 

Савет је на седници донео одлуку да изда следеће саопштење: 

Саопштење Националног савета за културу 

Национални савет за културу позива Министарство културе и информисања да затражи 

од Министарства финансија да одустане од најављене принудне наплате од 

самосталних уметника дуговања насталих по основу доприноса за ПИО и здравствено 

осигурање. Национални савет за културу предлаже да се спроведе безуслован отпис тих 

дуговања као и отпис камата насталих по основу доприноса за ПИО и здравствено 

осигурање на рачунима самосталних уметника у Пореским управама. Национални савет 

за културу сматра изузетно штетном претњу да ће, уколико самостални уметници у 

року од пет дана не измире своја дуговања, Министарство финансија започети поступак 

принудне наплате из њихових средстава на рачуну, покретних ствари, непокретности, 

готовог новца итд. 

Национални савет за културу сматра да ова мера, уколико се спроведе у складу с 

најавом, може довести до несагледивих последица по националну културу.  

 

Овај захтев Националног савета за културу заснива се на следећим чињеницама: 

 

Почетком децембра 2013. године општинске Пореске управе почеле су да на адресе 

самосталних уметника (укупно њих 1800 у Србији) шаљу опомене за хитну уплату 

дуговања по основу доприноса за ПИО и здравствено осигурање. У вези с тим 

неопходно је истаћи две ствари: 1. Ова дуговања су настала због тога што локална 

самоуправа касни са уплатом доприноса. 2. Закон о култури (члан 70. став 1. и члан 69) 

јасно говори шта су чије обавезе, те је сасвим јасно да самостални уметници ни на који 

начин не сносе одговорност за ова дуговања. 

 

Министарство финансија, у жељи да уведе финансијску дисциплину у све сегменте 

друштва, није повело рачуна о специфичности положаја самосталних уметника и, 

приликом слања опомена за уплату заосталих дуговања, третирало је самосталне 

уметнике једнако као и све друге привредне чиниоце који обављају самосталну 

делатност, дакле као власнике самосталних трговинских и занатских радњи, приватних 

лекарских ординација и слично, другим речима, као привредне чиниоце који остварују 

профит. Самостални уметници нису та категорија! Они се махом баве делатношћу која 

није комерцијална, где су хонорари махом веома мали и где се често, посебно сада у 

времену кризе, не може наплатити ни новац за који је уредно потписан уговор. Најзад, 



наплата дуговања од уметника (која ионако нису они начинили!) – у пракси је 

неизводљива из једноставног разлога што већина самосталних уметника не располаже 

ничим од онога из чега Министарство финансија у својој опомени најављује да ће 

извршити наплату.  

 

Подсећамо да су дуговања због којих Пореске управе однедавно шаљу самосталним 

уметницима опомене попримила размере које сада имају због тога што Министарство 

финансија није вршило отпис дуговања по основу доприноса за самосталне уметнике 

од 2003 г. иако је то дотад редовно чинило.  

 

Очигледно је да проблеми који настају у пракси указују на потребу да се питању 

решавања положаја самосталних уметника и њихових права приђе системски, и то у 

најкраћем могућем року. 

 

Савет је на седници донео одлуку да ово саопштење достави Министарству културе и 

информисања, Министарству финансија, Секретаријату за културу града Београда, 

Привременом већу Београда, Покрајинском секретаријату за културу, Одбору за 

културу и информисање Народне скупштине, Сталној конференцији градова и општина 

  

                                                                      * * * 

 

Савет је на седници донео одлуку да упути званичан позив државном секретару у 

Министарству финансија да присуствује наредној седници Савета, поводом 

горенаведених питања. 

Савет је на седници донео одлуку да од Министарства културе и информисања затражи 

да Савет активно учествује у припреми програма обележавања 100 година од почетка 

Првог светског рата (у припремној фази израде нацрта овог програма). 

 

 

 

 

 


