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ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА
Господину Саши Јанковићу
Београд, Делиградска 16
Предмет: Уплата доприноса за ПИО за самосталне уметнике
Поштовани господине Јанковићу,
Координациони одбор уметничких удружења Србије (КОО), кога чине 14
уметничких удружења - Удружење драмских уметника Србије (УДУС), Удружење ликовних
уметника Србије (УЛУС), Удружење ликовних уметника примењених уметности 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 Сбије (УБУС), Удружење
оркестарских уметника Србије (УОУС), Удружење књижевника Србије (УКС), Српско
књижевно друштво (СКД), Удружење филмских глумаца Србије (УФГС), Удружење драмских
писаца Србије (УДПС), Савез естрадно музичких уметника Србије (СЕМУС) - обраћа Вам се

с молбом да нам помогнете у решавању проблема око уплате доприноса за ПИО за
самосталне уметнике, настале непоштовањем више закона.
У Закону у култури, који је ступио на снагу 11. априла 2010. год, у члану 70.
јасно стоји да је локална самоуправа обавезна да плаћа доприносе самосталним
уметницима. У Закону о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно
социјално осигурање, у члану 25. стриктно је наведено да се доприноси уплаћују
квартално, тј до 15. фебруара, 15. маја, 15. августа и 15. новембра.
Пошто локална самоуправа касни са уплатама и по више од месец дана, а неке
чак одбијају да изврше законске обавезе и уплате доприносе за самосталне уметнике,
Пореска управа уметницима доставља решења са обрачунатим каматама на дуг
који је настао без њихове кривице.
Од закаснелих уплата на име доприноса за ПИО, Пореска управа најпре
измирује камате, тако да су самостални уметници константно у дуговањима. Немају
здравствену заштиту, јер не могу да овере књижице, а у неким срединама једноставно
им се каже да нису предвиђена средства за њихове доприносе.
Зато вас молимо да нам помогнете у решавању овога проблема, јер на све наше
апеле, локална самоуправа остаје глува.
За КОО уметничких удружења Србије
Љиљана Ђурић, председавајућа

